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  توطئة

  

يعد القرن احلادي والعشرون من أكثر العصور تأكيداً على دور البحوث العلمية    

وماً، وعلى صعيد العلوم االجتماعية واإلنسانية بوجه خاص، يف جمال احلياة عم

ملا هلا من دور فعال وحيوي يف جمال دفع عجلة التنمية اتمعية، كما تساهم يف 

فهم وتشخيص وحتليل الظواهر اليت حتيط باتمع، كانوا أفراداً، أو مجاعات، أو 

تماعية، حيث تكمن أحزاباً سياسيةً، أو حىت قوانني وسياسات اقتصادية واج

كوا تساهم يف وضع تصورات علمية يف مواجهة تلك الظواهر، يف أمهية البحوث 

بعيداً عن ذهنية الفكر الرغبوي غري احملكوم خبطوات ومعلومات علمية جبوانب 

الظاهرة املبحوثة، هذه التوجهات نشأت لدى دول اهتمت أجهزا اإلدارية 

اعية بالتخطيط االستراتيجي، وبالتنمية يف والتعليمية واالقتصادية واالجتم

خمتلف مناشط احلياة اليومية للوجود االجتماعي، هذا الدور ساهم يف إبراز الدور 

الذي تساهم به البحوث العلمية بنظرياا، ونتائجها، وتوصياا يف إسناد املعرفة، 

، وبالتايل وتوسيع مدارك اإلنسان حنو فهم أعمق ملا حييط به من ظواهر ومتغريات

  السعي يف متكينه من واقعه. 

م باملعرفة االجتماعية إدراك الدور التارخيي الذي لعبه البحث تيستطيع امله    

العلمي يف تاريخ تطور الدول املتقدمة صناعياً، اليت اهتمت بالبحث العلمي بشكل 

عام، والبحث االجتماعي على وجه اخلصوص، حيث تشري التجربة إىل عمليات 

دماج البحوث العلمية مع اجلهاز األكادميي والتعليمي، والتخطيط اإلستراتيجي، إ

واملهين، والتجاري، والتسويقي...إخل، وعملت تلك الدول جاهدة على تطوير املناهج 

والتقنيات واألساليب العلمية املستخدمة يف جمال البحوث، إمياناً منها بدورها يف 

  والتحتية.  تطوير اتمع، بأبنيته الفوقية

إننا يف فلسطني، وكما هو احلال يف الدول العربية، بأمس احلاجة إىل تنشيط     

وتفعيل وتطوير البحث العلمي يف كافة حقول املعرفة العلمية، والعمل على وضع 
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مسامهات نظرية ومنهجية وتطبيقية، من أجل تطوير التقنيات واألساليب مبا 

جات الواقع العريب الفلسطيين، وكوننا نشهد يتالءم مع طبيعة ظروف واحتيا

والدة الدولة العتيدة، ال بد وأن تستند كل خطواتنا وإستراتيجياتنا على البحث 

  والتخطيط والتقييم، اليت تستند بالشكل األساس على البحث العلمي. 

وعليه، فإن هذه احملاولة املتواضعة تأيت يف سياق وضع أساسيات البحث العلمي     

 جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية، واليت هي نتاج متواضع يف احلقل يف

األكادميي وامليداين يف جمال البحث العلمي من الناحيتني األكادميية واملهنية، ويف 

حماوالت هي جديرة باالهتمام، مع إعطاء أمثلة حية تساعد العاملني يف البحث 

ت املرتبطة ا يف الفضاء الفلسطيين، االجتماعي على التعامل مع البحوث واآلليا

يف حماولة منا لتبيان كيفية إجراء البحث االجتماعي، واملنطق العلمي الذي حيكم 

التفكري يف العملية البحثية، استناداً إىل املقولة: "إن أردت أن تتعلم شيئاً فعلّمه" 

دم كاملٌ، بقدر أو أقل الظروف حظاً احملاولة فقط، وال جنزم هنا أن هذا العمل املق

ما هو إبرة يف كوم قش، هدفه استثارة وحتفيز الباحثني املتمكنني، وذوي اخلربات 

على االلتفات إىل أمهية العمل على وضع مقدمة عملية يف جمال البحوث 

  االجتماعية مع إثراء البعد النظري واأليديولوجي والتقين يف هذا اال.           

ير، أتقدم بالشكر والتقدير للصديق الدكتور كامل كتلو ويف ختام هذا التصد    

على قراءته املخطوطة األولية للكتاب، ووضع مالحظاته حول عدة قضايا 

مفاهيمية وعلمية، على أنين أحتمل املسؤولية كاملة عن األفكار واملواقف اليت مت 

  إدراجها هنا. 

  

  بالل عوض سالمة

  2013بيت حلم 
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 ث العلميحقدمة يف مناهج الباملبحث األول: امل
  

  أهداف املبحث األول:

من املتوقع منكم أعزائي القـراء بعـد قـراءتكم وفهمكـم للمبحـث      

 األول من الكتاب، أنْ تكونوا قادرين على ما يلي:
 .التعرف على خطوات البحث العلمي وترابطها املنطقي 
 .(وصف، وتفسري، وتنبؤ) إدراك أهداف العلم الثالثة 
 خالقيات املرتبطة بالبحث والباحث االجتماعي.معرفة األ 
 .فهم أنواع البحوث االجتماعية املتعددة  
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 ث العلميحمناهج الب
 

  مقدمة

ال أحد منا خيالف يف كون البحث العلمي هو الطريقة الوحيدة اليت من خالهلا 

لتعامل بعلمية يف قراءتنا للظواهر اليت حتيط بنا ال بد من مواجهة مشكالتنا، أو ا

كأفراد أو مجاعات، أو مظاهر احلياة غري الواضحة، باعتبارها حتثنا دائماً على 

البحث عن إجابات هلا، أو إعطاء حلول مبدئية من أجل التعامل معها. ألنَّ غايات 

ا، هذه البحث العلمي هي وضع حلول للمشاكل أو فهم الظواهر اليت حتيط بن

احملاوالت ال ختتلف كثرياً عن طرق اإلنسان العادي يف سعيه اليومي حلل مشكالته، 

إال أنَّ الطريقة األوىل، تكون حمكومة مبنظومة من اإلجراءات والطرق املنطقية 

  والعلمية ملواجهة التغريات البنيوية والوظيفية يف اتمعات.

مفاهيم املرتبطة بالبحث العلمي، وقبل العروج على وضع التعريفات العلمية لل

ال بد أن نقوم بتوضيح قضية بالغة األمهية، وهي الفرق بني الباحث االجتماعي 

واإلنسان العادي يف سعيهم إىل حل املشكالت االجتماعية اليت يواجهها اتمع، أو 

  تفسري الظواهر االجتماعية احمليطة بالفرد االجتماعي، وهنالك اختالفان، األول:

لباحث االجتماعي تكون خطواته مرتبطة بتسلسل منطقي وعلمي يف فهم ا

الظواهر االجتماعية، حىت يستطيع الوصول إىل املعرفة، وتكون حسب اخلطوات 

  التالية:

  .(1)أوالً: مالحظة أو اختبار الظاهرة، ومن مث اختيار موضوع/ مشكلة البحث

  الظاهرة املبحوثة.ثانياً: االطالع على دراسات سابقة ونظريات عاجلت 

  ثالثاً: حتديد موضوع/مشكلة البحث.

  رابعاً: طرح تساؤالت وفرضيات البحث.

  خامساً: حتديد جمتمع البحث والعينة.

                                                             
  أقوم بالتعامل مع مشكلة /موضوع البحث على أما يعربان عن نفس املفهوم، إال أن األخري أكثر حيادية. - 1
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سادساً: اعتماداً على املنهجية املناسبة وجمتمع البحث،  حتديد أدوات ووسائل 

  البحث.

  وحتليلها. (2)سابعاً: مجع البيانات/ املعلومات

اقشة وعرض النتائج مع مقارنة علمية لنتائج الدراسات والبحوث ثامناً: من

  السابقة.

  تاسعاً: وضع التوصيات أو االستنتاجات.

  عاشراً: كتابة التقرير النهائي.

تلك هي اخلطوات العلمية اليت يتبعها الباحث االجتماعي، يف حماوالته 

جتماعية يف اتمع. أما املتكررة لتفسري التغيريات اتمعية، أو حتليل الظواهر اال

االختالف الثاين: فهو  الباحث االجتماعي الذي ميتاز بالتنظيم والدقة واملعرفة 

واملوضوعية، وأهم مسة إضافة ملا سبق، هي قدرته على تسجيل وتوثيق املشاهدات 

واألحداث، واملعلومات اليت يستمدها من جمتمع البحث بشكل دائم ومتسلسل 

ته مشولية يف فهم الظاهرة وليست جزئية، حيث يساعده يف  ومنظم، وتكون طريق

  عملية تنظيم أفكاره وعدم نسياا، كوا مسجلة ومبوبة على صفيحة التسجيل.

على اجلهة األخرى، يقف اإلنسان العادي: الذي  قد يكون انتقائياً وجزئياً يف 

حيث إن أغلبية  معلوماته/بياناته، وحتليالته وأحكامه وبالتايل يف استنتاجاته،

الناس ال تتبع طريقة منظمة للوصول إىل املعرفة! وهذا متفهم. هنا، واعتماداً 

على ما سبق، نستطيع التلخيص أن املوضوعية والعلمية مها مستان رئيسيتان 

للباحث االجتماعي الذي يتميز ما، يف سعيه للوصول إىل املعرفة اعتماداً على 

  املبادئ العلمية.

يقصد بالعلمية؟ يعرف سلمان عودة العلم (كما ورد يف عليان  ولكن ماذا

) على أنه: "جهد إنساين عقلي منظم، وفق منهج حمدد يف 14: 2000وغنيم،

البحث، يشمل على خطوات وطرائق حمددة، ويؤدي إىل معرفة عن الكون والنفس 

                                                             
  مية.حىت يتم التفريق بني نوعية معطيات البحث املستقاة من احلقل، املعلومات تعد كيفية، والبيانات ك - 2
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نفهمه واتمع ميكن توظيفها يف تطوير أمناط احلياة وحل مشكالا". ما الذي 

مما سبق؟ نستطيع إدراك أنَّ العلم يتم الوصول إليه من خالل البحث املنتظم 

والعمل الدؤوب، الذي ال بد أن يتالزم بالضرورة مع معرفة علمية واسعة (نظرياً، 

واجتماعياً) يف حماوالتنا لفهم الظاهرة املبحوثة، ومن اجلدير التنويه هنا، إىل 

من أجل حلّ مشكلة اجتماعية فقط، وهذا ما  أنه ليس بالضرورة القيام ببحث

يرتبط كثرياً بالذهن لدى بعض األفراد، ولذا ال بد من التفريق بني مفهومني 

  أساسيني هنا، ومها:

وهي القضية املركزية اليت حياول البحث والباحث التعرف موضوع البحث:

 إليها من أجل فهمها وحتليلها، مثال:
   شرق فلسطني التارخيية.أسلوب حياة عرب الرشايدة يف -

 قراءات علمية يف فكر ابن خلدون. -
 حتليل الشخصية الكرزماتية للقادة السياسيني والقوميني. -
 الثقافة املوقعية ملدينة اخلليل. -
 الرموز والطبقة االجتماعية. -
 األبعاد الرمزية يف خطابات أبو عمار. -
 طقوس الزواج يف قرية بيت أمر. -

من تتناول وتعاجل ظاهرة اجتماعية أو موضوعاً حبثياً، وكثريةٌ هي األمثلة اليت 

  أجل الفهم والتحليل واإلدراك.

هي سؤال حمري يف ذهن الباحث حياول الباحث اإلجابة مشكلة البحث: 

عليه، وعادة تكون طريقة صياغة املشكلة تبحث يف عالقة بني 

  .(3)متغريات/مفاهيم

                                                             
) عبارة عن مصطلحات نظرية جمردة تعرب عن ظاهرة اجتماعية مثل الفقر، اجلرمية، Concept( املفاهيم - 3

التكيف النفسي واالجتماعي، التعليم، الطبقة املتوسطة، والنظرية هي عبارة عن جمموعة من املفاهيم. أما املتغري 

)Variable (هو تعبريات املفهوم بشكل ملموسف.  
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سطيين؟ ما عالقة الفقر بعمل مثال: ما هي أسباب اجلرمية يف اتمع الفل

األحداث يف املخدرات؟ ما عالقة التفكّك األسري بالعنف، أثر التنشئة 

  االجتماعية على ظاهرة القلق...اخل.

نشاهد أن استخدام موضوع البحث من املمكن أن يشمل مشكلة البحث، وليس 

جهة العكس، إىل جانب كونه أكثر حيادية من املفهوم الثاين والذي يعين موا

مشكلة اجتماعية ال بد من حلها، نكتفي يف هذا السياق باحلديث عن موضوع/ 

  مشكلة البحث.
  

  خصائص املعرفة العلمية

تعرب املعرفة العلمية عن مسعى اإلنسان يف مراحل تاريخ تطوره املادي 

، حياول (4)والروحاين  لتفسري ما يدور من حوله من ظواهر ووقائع اجتصاسية

) بقانون املراحل الثالث: واليت Auguste Comteكونت (تصنيفها أوجست 

تلخص عملية تفكري اإلنسان: بدايةً  باملرحلة الالهوتية، حيث كان التفكري دينياً 

وأسطورياً، واملرحلة امليتافزيقية: أي التفكري مبا وراء الطبيعة وخبصائص 

ر على مصريه األشياء، ومن مث املرحلة الوضعية: حيث استطاع اإلنسان أن يسيط

من خالل استناده إىل العلم يف دراسته وفهم الظواهر احمليطة به، وهذا ما يتقاطع 

مع ابن خلدون يف مقدمته الشهرية على أمهية استخدام املؤرخني املنهج العلمي يف 

حتليل الظواهر، ويتفق كلٌّ منهما على أمهية املوضوعية والتحقق من األحداث، 

  ونقلها كما هي بالضبط.

) املعرفة العلمية على أا "جمموعة من املعاين 18: 1971يعرف حمسن (

واملفاهيم واملعتقدات واألحكام والتصورات اليت تتكون لدى اإلنسان نتيجة 

  حملاوالته

                                                             
  قتصادية، والسياسية).إىل النواحي (االجتماعية، واال لإلشارة تعبري اجتصاسيةدم استخ - 4
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املتكررة لفهم الظواهر االجتماعية واألشياء احمليطة به"، حيث إنَّ حماوالته 

د تكون مستندة إىل جتربة حتكمها تلك قد ال تكون مبينة على أسس علمية، وق

الرتعة الذاتية أو الرغبوية،  وذلك يف سعيه للكشف عما يدور  حوله، أو يف 

حميطه االجتماعي، وبالتايل، ال بد  لنا أن ندرك متاماً بأن مفهوم املعرفة العلمية 

خيتلف من حيث الشكل واملضمون عن مفهوم العلم، ألا متثل امتداداً لكل اخلربات 

العلمية وغري العلمية، فلذلك تكون أكثر اتساعاً ومشولية من العلم، باعتبار أنَّ 

العلم، هو نوع من املعرفة العلمية فقط، وكما أنه يستخدم املنهج العلمي عرب تنظيم 

  املعرفة واملعلومات للظاهرة املبحوثة، وتبويبها وحتليلها ومن مث فهمها.

بالتعاريف اليت وضعت ملفهوم املعرفة العلمية  وبعيداً عن حالة اجلدل املرتبطة

يف البحوث االجتماعية واإلنسانية وتعددها، وبالتايل تعدد صفاا ومميزاا 

وخصائصها على وجه التحديد، إال أنها تدور حول خاصيتني أساسيتني، ال بد من 

  التعامل وفقها، ومها:

ة املطلقة (أو املُسلَمة) التصحيح الذايت: حيث إنه ال توجد خاصية املعرف .1

يف املعرفة االجتماعية والعلمية، حيث إنَّ املعرفة العلمية ونتائجها  ختضع للنقد 

والتعديل ومن مثَّ تصحيح املنطلقات النظرية واملعرفة االجتماعية بناًء على ما 

 تتوصل إليه البحوث العلمية اجلديدة.
يوجد معرفة ائية، كوا متغرية: ارتباطاً باخلاصية األوىل،  فإنه ال  .2

ليست نتائج مسلَم ا، وإمنا تكون قابلة للتعديل والتغيري والتطوير أو حىت 

 اإللغاء، إن استدعت احلاجة.
 

  أهداف العلم

-24: 1997تتنوع األهداف العامة املتعلقة بالعلم، ولكن يلخصها إدريس (
  ) يف ثالثة أهداف رئيسية، وهي:25
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األحباث بالدرجة األوىل هو وصف خصائص الوصف: حيث إنَّ هدف  .1

الظاهرة موضوع البحث من مجيع جوانبها وانتشارها ومميزاا وعناصرها، وعادة 

  تعىن بالقضايا الشكلية العامة املميزة للظاهرة.

التفسري: ال يقف العلم عند الوصف، وإمنا التفسري، الذي نعين به التعرف  .2

ؤدي إىل نشوئها،  باإلضافة إىل  العالقة أو على مسببات الظاهرة والعوامل اليت ت

االرتباطات ما بني املفاهيم/املتغريات. كما نرى أن االهتمام الثاين للعلم هو فحص 

 داخلي للعوامل وتفاعلها املتزامنة مع الظاهرة املبحوثة من حيث املضمون.
التنبؤ: ويعد هدفاً مكمالً لعمليات الوصف واستعراض اخلواص العامة  .3

هرة، وفحص االرتباطات الداخلية هلا، يكون من السهل التنبؤ بالظاهرة، إذا للظا

ما تزامنت العناصر والعوامل املسببة لنشوء ظاهرة، فيمكن حسب ابن خلدون 

  تطبيقها على جمتمعات أو جتمعات أخرى تتشابه يف الظروف والعوامل.

حلوادث اليت أن: "ا ) على أمهية التنبؤ، فريىWalker,1953 :2ويؤكد ولكر(

ال نستطيع التنبؤ ا هي غري مفهومة و مألوفة" بالنسبة له، فهدف العلم  ليس 

فقط فهم الظاهرة من خالل الوصف والتفسري بالرغم من أمهية ذلك، وإمنا 

التعرف على الظروف اليت أدت إىل وجود الظاهرة وإدراك العالقات بني املتغريات، 

يتنبأ حبوادث أخرى وبظروف مماثلة حسب ابن  (5)وحماولة بناء قانون اجتماعي

  خلدون.
  

  تعريف البحث العلمي

منذ وجود اإلنسان على ظهر هذه البسيطة، وحماوالته املتكررة كانت دائماً 

حتاول حل فهم الظواهر احمليطة ومشكالته اليومية اليت يعايشها ويواجهها يف 

مرتبطة بنمط الذهنية  معاشه اليومي حبالته املتغرية، فكانت املعرفة سابقاً

                                                             
القانون االجتماعي: هو عالقة ضرورية بني املفاهيم/ املتغريات، ويعرب عنه يف العلوم االجتماعية بالقانون  - 5

  .الوظيفي، وليس السبيب كما هو احلال يف العلوم الطبيعية
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االجتماعية املسيطرة يف تلك املرحلة، فقد سبق البحث العلمي حماوالت عدة لفهم 

ما يدور حول اإلنسان، أبرزها: الصدفة، احملاولة واخلطأ، السحر والشعوذة،...إخل، 

  وصوالً إىل العلم.

ويف خضم التقدم العلمي والقدرات الفكرية والفلسفية، تطورت األدوات 

لبحثية اهلادفة إىل املعرفة، حىت وصلت إىل ما نسميه اليوم بالبحث العلمي ا

"الوسيلة اليت نستطيع من خالهلا  (Rummel,1964 :2)والذي عىن به رومل 

تقصي احلقائق أو فحص متني  للمعلومات أو للعالقات ما بني املتغريات، واليت تعمل 

أنه جهد اإلنسان للوصول  على تنمية املعرفة والتحقق منها". وعليه ندرك

للمعرفة،  وبالتايل معاجلة املشكالت اليت تواجهه، أو فهم الظواهر اليت حتيط به، 

أو حىت التصدي للظواهر اليت تعترض طريقه، وهي حماوالت هدفها باألساس 

متكني اإلنسان، وزيادة قدرته على التحكم مبظاهر الطبيعة، من أجل خلق مناخات 

  وصحية لألفراد واجلماعات.اجتصاسية مالئمة 
 

  أخالقيات الباحث االجتماعي

اجلانب إىل قضية تالمس املسؤولية االجتماعية واألخالقية هذا نتعرض يف 

واملهنية للباحث االجتماعي، واليت تعد من أهم اخلصائص واملميزات للباحث 

م  االجتماعي العامل يف حقل العلوم االجتماعية واالنسانية، فيمكن تلخيص أه

  املواصفات للباحث كما يلي:

 .احلفاظ على املوضوعية واالستقامة واألمانة العلمية يف البحث 
 .م ومواقفهم، كما هم يعتقدونالتقبل، مبعىن تقبل املبحوثني باجتاها 
 .احترام حقوق املبحوث يف اخلصوصية والكرامة 
 .محاية املبحوثني من اإلساءة الشخصية 
 ونوا يف البحث وللمساعدين وللجهة اليت سامهت الشكر والعرفان للذين تعا

 يف إجناح البحث.
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 ) الكشف عن كل مصادر الدعم املايل، إذا وجدAmerican Sociology 
Association,1997.( 

  احلفاظ على السرية، مبعىن سرية املعلومات والبيانات املتعلقة بعينة

  البحث.
 

  مشكالت البحث يف العلوم االجتماعية

ت اليت تعاين منها البحوث العلمية يف حقل العلوم االجتماعية إنَّ املشكال

واإلنسانية ليست مرتبطة بالطرق والوسائل العلمية املتبعة، وإمنا ترتبط أكثر 

  بالنتائج اليت يتوصل إليها البحث العلمي والباحث، ويرجع ذلك إىل عدة أسباب:

  ب الظاهرة.تعدد وتداخل املشكالت واملتغريات االجتماعية اليت تسب .1

عدم قدرة الباحث على اإلحاطة (املراقبة، واملالحظة، والضبط) بكل  .2

 املتغريات املتداخلة واليت تسبب الظاهرة.
التغيري الدائم الذي يطرأ على الظواهر االجتماعية، باعتبارها ثابتة  .3

 نسبية.
  صعوبة قياس الظاهرة االجتماعية بشكل دقيق. .4

يلخص الفرق األساسي بني العلوم احليوية وحىت نوضح ما سبق، نعطي مثاالً 

واالجتماعية، فعلى سبيل املثال: نستطيع أن نقوم بإجراء عملية جلسم اإلنسان 

والتعرف إىل سبب العلل اليت يعاين منها، وعمل ما يتطلب ذلك (معاجلة عضو، 

استئصال ..اخل) ومن مث تقدمي أدوية مناسبة لالعتالل، أما يف فهم التفاعل 

اعي والظواهر املرتبطة ا، فإننا ال نستطيع عمل ذلك، وإمنا حباجة إىل االجتم

تقنيات معقدة تعد من أجل قياس الظاهرة أو حماولة تأويلها، حيث إن األخرية 

) املنهجية يف قراءته وحتليله للظواهر Weberمرتبطة بإضافات ماكس فيرب (

ت التفاعل االجتماعي بني االجتماعية، حيث استطاع ذلك، من خالل تقسيم معطيا

البشر إىل مكونات سيكولوجية، وفزيقية، واملعىن من خالل تأويل السلوك، حيث 
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إننا نستطيع النفاذ إىل النوايا واملقاصد الذاتية للفعل والفاعل االجتماعي. لكننا 

ال نستطيع الوصول إىل مستوى كهذا بالنفاذ لتحركات النيترونات واإللكترونات يف 

  وقوانني. (6)باعتبار أنَّ هذه الظواهر ندرسها كمعطيات الذرة، 
  

  أنواع البحوث االجتماعية

هنالك الكثري من أنواع البحوث االجتماعية اليت ختتص باال اإلنساين 

) من حيث التقسيمات، ولكن سنكتفي هنا، بالتطرق إىل أبرز أنواع 1998(التري، 

العلوم االجتماعية، وسنقوم بتقسيمها  البحوث املستخدمة واملتعارف عليها يف حقل

  كما يأيت:

النوع األول: أقسام البحوث من حيث الطريقة اليت يتم التوصل من 

 :(7)خالهلا إىل املعرفة االجتماعية؛ وهي جان

  )Inductive Thinkingالنهج األول: االستقراء (

احث يعتمد النهج االستقرائي يف الوصول إىل املعرفة عن طريق قيام الب

مبالحظة اجلزئيات واملعلومات املرتبطة بأحداث فردية صغرية متناثرة عن بعضها 

البعض، ومن مث تكوين إطار نظري يفسر من خالله الظاهرة االجتماعية 

) أول من قدم أطروحة علمية Emile Durkheimاملبحوثة، ويعترب دوركهامي (

  .تستند إىل املنهج االستقرائي، وتكون العملية كاآليت

  مالحظة الظاهرة. .1

 وضع تساؤل. .2
 وضع فرضية. .3

                                                             
  ا قابلة لإلدراك والفهم يف العلوم االجتماعية.أمية الطبيعية هي معطى علمي، يف حني نتائج املعرفة العل - 6
بعض الترمجات العربية تترجم أو تستخدم كلمة النهج بدالً من املنهج، وهذا شائع لدى الكثريين، ومع أن  - 7

يثيات وعناصر متيزه عن النهج الذي املنهج يستخدم يف البحوث العلمية، حيث له ح الطريق، إال أنَّ انالكلمتني تعني

  .)19-18: 2012(حافظ،  قد ال يكون علمياً



26 
 

 وضع استنتاج وتصور معريف حول الظاهرة املبحوثة. .4
وميكن االكتفاء بالقول ذا النهج، بأا (أي املعرفة) تتكون من اجلزئيات 

  الصغرية  إىل املعرفة العامة.

  

  )Deductive Thinkingالنهج الثاين:  االستنباط (

العلمي هذا إىل الفيلسوف أرسطو، حينما طور أسلوباً  يعود أصول أسلوب التفكري

للقياس بطريقة متميزة قائمة على االستنباط ومن مث التحليل: وللتوضيح، نقوم 

  بإعطاء مثال ميثل عملية التفكري يف االستنباط:

  مىت استعبدمت الناس وقد ولدم امهامت أحراراً.

  اإلنسان هو من الناس.

  أن أكون حراً وغري مستعبد. أنا إنسان وبالتايل جيب

بشكل عام، نالحظ أن معاجلة تتم الظاهرة بشكل جتريدي، ومنطقي، مليء 

بالعموميات واملسلّمات، ومن مث ينتقل إىل قراءة اجلزئيات واملسلكيات الفردية 

) وهوبز Karl Marxبناًء على ما مت تكوينه من إطار نظري، ويعد ماركس (

)Thomas Hobbesز علماء هذا النهج. حيث نستنتج أنَّ طريقة الوصول ) من أبر

للمعرفة يف هذا النهج معاكسة متاماً لنهج االستقراء، حيث إا تبدأ من العموميات 

 إىل اجلزئيات، كما يأيت:

  وجود نظرية اجتماعية أو تكوين نظرية معرفية من خالل مفاهيم

 جمردة.
 .وضع فرضيات/تساؤالت 
 ردية.قياسها على احلاالت الف 
 .ًالتحقق منها ميدانيا  



27 
 

ويعد كُلٌ من النهجني االستقرائي واالستنباطي مكملني لبعضهما البعض، وتعد 

البحوث االجتماعية اليت جتمع بينهما وتستخدمهما معاً من أفضل البحوث من 

  حيث التوصل إىل النتائج واملعرفة.
  

بحث ، وهي  النوع الثاين: أقسام البحوث من حيث الدافعية إلجراء ال

  ثالثة أقسام:

  )Basic Researchesالقسم األول: حبوث نظرية (

ودف هذه البحوث إىل دراسة الظواهر االجتماعية من أجل الوصول 

للحقيقة وتطوير املفاهيم النظرية وتعميمها، ويكون هدف البحث هو من أجل 

فاهيم املعرفة فقط، وهذا بدوره يتطلب من الباحث االطّالع واإلملام بامل

واالفتراضات والبحوث والنظريات السابقة اليت عاجلت وتناولت الظاهرة املراد 

  حبثها.

وجدير بالذكر، أن الباحث يف هذا اال من البحوث حيلل ويعاجل ظاهرة 

اجتماعية، دون االعتماد أو اللجوء إىل أساليب وأدوات البحث العلمي، أو لنقل 

األعمال املبكرة لعلماء االجتماع الكالسيكيني،  بشكل كامل، وهذا ما يتضح من خالل

حيث ظهرت يف تفسريات كونت حول قانون املراحل الثالث، ودوركهامي فيما يتعلق 

باملوضوعية وإرساء قواعد املنهج، وفيرب حول مسألة الربوتستنت وروح 

 الرأمسالية، والنموذج املثايل املرتبط بالعقالنية والبريوقراطية، وكذلك ماركس

وتصوراته حول رأس املال واأليديولوجية واالغتراب، والصراع الطبقي، حيث إنَّ 

األخري مل يقم بأي دراسة ميدانية يف تشكيل نظريته، ولكنها شكلت مرجعية 

تنظريية وعلمية للباحثني بعده، حيث ساعدت ووجهت نظريته البحوث والدراسات 

  امليدانية فيما بعد.
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  )Applied Researchesيقية (القسم الثاين: حبوث تطب

يقصد ذا النوع: البحوث اليت تعطي أمهية لدراسة الواقع، مستخدمة كافة 

األساليب واألدوات يف مجع البيانات واملعلومات من احلقل البحثي، والعمل على 

  تفسريها وحتليلها. ويعترب دوركهامي من أبرز رواد هذا التوجه من البحوث.

بحوث إىل استخدام نتائج البحوث وتوظيفها يف معاجلة يهدف هذا النوع من ال

الظاهرة وحماصرا، وذلك من خالل استراتيجيات للمشاكل االجتصاسية، اليت 

  يواجهها اتمع احمللي أو اتمع الكلي.

وبالرغم من ذلك، فإننا جند صعوبة يف الفصل بني البحوث النظرية 

فيما بينهما. وتعتمد البحوث والتطبيقية، لوجود تداخل وعالقة متينة 

التطبيقية على الفرضيات والنظريات والتوجهات التحليلية اليت توفرها هلا 

  البحوث النظرية.
  

  )Evaluation Researchesالقسم الثالث: البحوث التقييمية (

ويهدف هذ النوع من البحوث إىل تقييم برامج أو مشاريع، مت تنفيذها من قبل 

حكومي من أجل املساعدة يف اختاذ القرارات أو صياغة مؤسسة ما، أو جهاز 

االستراتيجيات أو تقييم سياسات، وعادة يتم استخدام جني من حيث املعلومات 

 & Paulsenوالبيانات اليت يتم مجعها يف عملية التقييم، كمياً وكيفياً (
Dailey, 2007ا )، وهذا ما سنقوم بتوضيحه الحقاً. أما حماور التقييم فإ

 تتكون من:
خلفية حول املؤسسة واملشروع واألهداف: حيث يتم توضيح فلسفة  .1

  املؤسسة واألهداف املرجوة من املشروع.

هدف التقييم: ويتم توضيح هدف املشروع: تقدمي رؤية جديدة، أو تقييم  .2

 املشروع وفعاليته.
 منحىن التقييم: ويقسم بدوره إىل: .3
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  تها أو استمرارية املشروع.االستدامة: استدامة املؤسسة واستمراري  . أ

أثر املشروع على املنتفعني: ويتم توضيح األثر الذي تركه املشروع على   . ب

 املبحوثني على املدى البعيد.
التشبيك مع املؤسسات األخرى: كيف كانت عملية التشبيك ما بني املؤسسة   . ت

واالس القائمة على املشروع واملؤسسات األخرى، مثل املؤسسات املدنية، واألهلية، 

احمللية، واجلامعات، واحملطات اإلعالمية...اخل، وهل كانت هنالك مشاركة يف 

 حمتوى املشروع وتطبيقه، أم ال؟.
ملاذا الفئة املستهدفة؟: توضح فيه أمهية الفئة املنتفعة من املشروع، وما   . ث

 مدى مالءمتها هلكذا مشروع؟
إلدارية واملهنية اإلدارة والتقييم الداخلي للمؤسسة: تقييم النواحي ا  . ج

 واللوجستية إلدارة املؤسسة واملشروع.
املنهجية واألدوات: توضح من خالله املنهجية اليت مت اتباعها يف التقييم،  .4

  وكذلك أبرز األساليب واألدوات اليت يتم اعتمادها يف التقييم، وأمهها:

املقابالت: تعد لقياس عملية سري اخلطة للمشروع، وتستهدف املدربني   . أ

  نتفعني واإلدارة.وامل

االستبانات: تعد لقياس اجتاهات املنتفعني من املشروع ومدى استفادم   . ب

 منه على الصعيد احليايت والعملي.
 خطة العمل: خطوات تطبيق املشروع، من حلظة التفكري حىت التطبيق.  . ت
إنتاج املشروع: إذا ما متخض عن املشروع إنتاج وخمرجات من قبل   . ث

 املنتفعني.
  عام ومالحظات وتوصيات.. تقييم 5
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النوع الثالث: أقسام البحوث من خالل طبيعة املعلومات والبيانات 

باحث يف إجراء حبثه، ومها املستمدة من امليدان واليت يتعامل معها ال

  نوعان:

  )Quantitative Researchأوالً: البحث الكمي (

ول إىل كمية، وهي البحوث اليت تستخدم بيانات كمية أو معلومات ميكن أن تتح

ممثلة باألرقام واإلحصائيات يف تفسري الظاهرة املبحوثة، وتراعي هذه البحوث 

قواعد الطرق العلمية التطبيقية، وعادة تستند إىل أداة االستبانة أو املالحظة أو 

املواد اخلام من األرقام اإلحصائية املنشورة، وغري املنشورة يف تفسري الظاهرة، 

 الت الرئيسية هلكذا حبوث:بـ ما، ما هي؟ويكون مفتاح التساؤ
  مثال: ما أهم األسباب اليت تؤدي إىل االنتحار؟

  ما العالقة بني الفقر والتسرب املدرسي؟

إن هدف البحوث الكمية األساسي هو التعرف على العالقات اليت تربط بني 

بحوث املتغريات ال أكثر، دون التعرض لتحليلها أو تربيرها، وهذا ال يعين أن ال

  الكمية ال تسعى أيضاً إىل تفسري النتائج، وإمنا ليس من أولوياا البحثية.

وتشكل البيانات املستمدة من جمتمع البحث مصدر التحليل، سواء أكان مصدرها 

بيانات استقصاها الباحث من خالل أداة صممها، أو من خالل وجود بيانات خام 

سابقة أو من اجلهاز املركزي لإلحصاء حول الظاهرة املبحوثة، مستمدة من أحباث 

  الفلسطيين مثالً.

وفيما يتعلق بأجزاء تقرير البحث،  حيث ال يوجد شكل وترتيب متفق عليه 

عاملياً، إال أن مكونات البحث الكمي ال بد وأن حتتوي على (امللخص، املقدمة، مشكلة 

اته، املنهجية: البحث، مراجعة األدبيات والبحوث السابقة، أسئلة البحث أو فرضي

وتشمل األشخاص، األدوات، اإلجراءات والنتائج، املناقشة واالستنتاجات، املراجع 

) ونضيف حنن بدورنا: 42: 2005(إبراهيم، وقنديلجي، وعدس، و عليان، 

الفهرست، اإلطار النظري ، جمتمع البحث، وأخرياً قائمة املالحق). أما فيما يتعلق 
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وث الكمية، فهي (االستبانة، املقاييس)، واليت تعد من باألدوات املستخدمة يف البح

  أكثر األدوات استخداماً يف البحوث الكمية.

  

  )Qualitative Researchثانياً: البحث الكيفي (

ال ميكن أنْ ختضع لعملية  اليتيتعامل هذا النوع من البحوث مع املعلومات 

واألعراف والعادات  التكميم، كمعلومات حول البنية االجتماعية واألخالقية

والتقاليد. أو حىت جتربة شخصية يعرب عنها مبشاعره نتيجة اختبار حدث ما، 

ومن املمكن أن يتم اتباع اخلطوات العلمية كما تتبعها البحوث الكمية، لكنها ختتلف 

  عنها من حيث استخدام األساليب واألدوات اليت تتناسب معها.

  

ات املستمدة من جمتمع البحث، وتعمل على كما وتم البحوث الكيفية باملعلوم

تفكيكيها من حيث العالئقية بني املتغريات وإعادة تركيبها مرة اخرى، وتشكل 

املقابلة واملالحظة واملالحظة باملشاركة األدوات الرئيسية هلكذا أحباث، وأسئلة 

البحوث الكيفية تدور حول إجابات تستمد من أدوات التساؤل: كيف؟ ملاذا؟ 

 جابة تقود دائماً إىل تفسري الظاهرة وليس وصفها.واإل
  مثال: ملاذا تنتشر ظاهرة االنتحار يف املدن أكثر من القرى؟

  كيف يؤدي الفقر إىل اجلرمية؟

وفيما يتعلق خبطوات وحماور البحث الكيفي، فإا ال ختتلف كثرياً عن البحث 

تالءم مع طبيعة املعلومات الكمي، إال أنَّ األساليب والتقنيات املستخدمة ختتلف لت

) بـ (حتديد املشكلة "أو 225-217: 1998الكيفية. حيث حيددها التري (

املوضوع"، حتديد املفاهيم وصياغة الفرضيات، املنهج واألدوات، حتديد جمتمع 

البحث واختيار العينة، حتليل املعلومات ومناقشتها) واملدخل النظري يف فهم 

  الظاهرة.
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  ث الكمي والبحث الكيفيالفرق بني البح

تتبع األحباث  الكيفية والكمية نفس املنطق يف التعامل مع البحوث 

االجتماعية، من حيث سعيها لتقصي احلقائق حول ظاهرة اجتماعية، وبالتايل 

تبدأ بالتساؤل حول موضوع أو مشكلة البحث، ومن مث نقوم بالبحث عن األسباب 

اً خمتلفة، وتعتمد على أدوات متباينة اليت تقف وراءها، إال أا تسلك طرق

للتوصل إىل احلقيقة، وكذلك طبيعة اإلجابة عن التساؤالت ختتلف يف البحث 

الكيفي عنها يف الكمي، ومن جانب آخر فإنّ مجيعها تبدأ بتساؤل وتنتهي بتساؤالت، 

هذه التساؤالت هي مواضيع ألحباث جديدة، وبالتايل نستطيع القول إن البحث 

  ان كمياً أو كيفياً الذي ال يؤدي إىل سؤال، هو حبث غري مجد وال جدي.سواء أك

ومن هنا نستطيع عنونة االختالفات الرئيسية ما بني البحث الكمي والكيفي من 

خالل احملاور التالية: طريقة عمل الباحث ودوره يف البحث، وطريقة احلصول 

بحث، وحتليل املعلومات، فدعونا على املعلومات، وطبيعة املعلومات، ونوع مفردات ال

  نر كيف جتري األمور.

يف البحث الكمي: تكون صياغة التساؤل مستخدمة أدوات التساؤل  (ما، ما هي 

العالقة)، كأن نقول: ما العالقة بني اإلجرام والفقر يف اتمع الفلسطيين؟ أو ما 

تيار جمتمع درجة انتشار ظاهرة الفقر يف مدينة بيت حلم؟ نقوم بعد ذلك باخ

البحث والعينة، وبعدها نقوم بتصميم االستبانة، نوزعها على اتمع املبحوث، 

جنمع البيانات ونقوم بتحليلها إحصائياً وهنا يكون البحث عن النسبة أو التناسب 

ما بني املتغريين، أو عن درجة انتشار الظاهرة، أو حىت طبيعة العالقة ما بني 

ية أم عكسية، ونعطي أمهية ملستوى الداللة اإلحصائية املتغريين سواء أكانت طرد

، حىت يتم قبول الفرضية أو رفضها، α =0.05إذا كانت أقل أو أكثر من مستوى 

أمام  يف حني ال يتم االهتمام بشخصية املبحوث، فالعملية هي وضع إشارة 

إىل  فقرات االستبانة، وال تكون قيمة هلذه اإلشارة يف التحليل، ويتم حتويلها
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أرقام ليسهل التعامل معها ومعاجلتها إحصائياً، وهذا هو عكس اهتمام البحوث 

  الكيفية.

يف البحوث الكيفية : ختتلف الطريقة وحىت صياغة التساؤالت حيث يتم 

استخدام املفاتيح التالية (ملاذا، وكيف)، وهنا نرى اهتمامها بالكيفية اليت حدثت 

لظاهرة، وكيف يتم التفاعل ما بني املتغري واألسباب اليت تداعت وأثرت على ا

املستقل مع املتغري التابع، حيث إنَّ اهتمامنا يف البحث الكيفي ليس األرقام، رغم 

أمهيتها، وإمنا بالكيفية اليت حدثت فيها الظاهرة، وبالبىن الثقافية واالجتماعية 

  والسياسية واالقتصادية اليت أحدثتها وأنتجتها.

حث، وكذلك شخصيته وطريقة تفاعله مع اتمع املبحوث مهمة، وهلذا فإنَّ البا

فال يستغرب وجود معلومات تفصيلية عن الظروف اليت أحاطت باملقابلة، كأن 

يعرف باملبحوثني، وهل مت تقدمي فنجان من القهوة، أم ال؟  حىت نتعرف على 

  املبحوث وكيف كانت نفسيته.

: إن العالقة بني املتغريات ليست هناك عدة مواصفات للبحث الكيفي، أمهها

واضحة وصرحية، كما هي يف البحث الكمي، إذ إن األحباث الكيفية موضوعية 

وتتعلق بالواقع، وكذلك العالقات متداخلة مع بعضها البعض، والبحث الكمي ال 

ينطلق عادةً من الواقع، بل من نظريات، وذا تكون املتغريات يف النظرية سهلة 

  ة للقياس.وواضحة وقابل

وعادةً، يقال يف البحوث الكمية: إنه إذا بقيت املتغريات يف نفس الظروف اليت 

أثرت على الظاهرة املبحوثة،  واليت توصلت إىل نتيجة مفادها: العالقة الطردية 

أو العكسية بني املتغريات، فإن العالقة بني أ و ب يتوقع أن تكون ثابتة، وهذا ما 

ية حيث إنَّ حجم املتغريات وتداخلها تتغري باجتاهات ينايف احلقيقة االجتماع

  خمتلفة، وأحياناً أخرى تكون متناقضة.

الفرضيات يف الكيفي تنطلق من امليدان، حيث إن العمل امليداين هو الذي حيدد 

ويستثري الباحث للكشف عن العالقات بني املفاهيم، وتفسري التساؤالت غري 
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وبة يف إجراء مقابلة أو مالحظة،  فتختار الواضحة. ويف أوضاع جتد فيها صع

وتصمم األداة اليت تناسب الظاهرة املبحوثة، فإذا أردت أن تقوم ببحث حول 

قضية تتعلق بالصم، وكنت مقرراً أن تستخدم املقابلة، وهذا ال يناسب هذه احلالة، 

  فأنت حباجة إىل أن تصمم األداة املناسبة كاملالحظة مثالً.

طاره احمللي، الذي هو فيه، وكل ما حيدث من متغريات جيب ندرس كل شيء يف إ

مراقبتها، فمثالً إذا كنت تقوم بإجراء مقابلة مع ربة املرتل وأتى زوجها، ورأيت 

كالمها تغري فاكتب ما حدث بالضبط؟ واجعل صيغ التساؤالت تتالءم مع الظروف 

 نستطيع مسايرة احمليطة، ولكن إذا كان البحث كمياً، فنستخدم االستبانة، وال

  الظروف الطارئة.

يف البحوث الكيفية، ال نقوم بدراسة فرضية وحناول إثبات صحتها أو فشلها، 

كما هو احلال يف البحوث الكمية، بل نقوم بدراسة جمريات األمور اليت حتدث دون 

،  - كما هو احلال بالنظرية اذرة أو اجلذرية –االلتزام بنظرية معينة 

ث تستند على درجة تطابق الوصف والتحليل مع الواقع، أما يف ومصداقية البح

البحث الكمي: فمصداقيته حمكومة بتقنيات إحصائية، كمعامل بريسون، وثبات 

األداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا ...اخل، وهي دقيقة باعتبار اا تتعامل مع 

  متغريات واضحة وحمددة مسبقاً.

رق بني الكمي والكيفي باعتبار أنَّ األول ) الف249 :2004ويلخص زيتون (

بارد، والثاين دافئ، والنهج الكمي ال يهتم بالتجربة الشخصية، فتكون القرارات 

بعيدة عن شخص الباحث، وقيمه وعالقاته، ومعتقداته، ومشاعره، بينما الكيفي 

على النقيض، فيأخذ العوامل السابقة بعني االعتبار وميدنا مبعلومات غنية، 

  قيقية، وعميقة.وح

وفيما يلي أهم الفروق ما بني البحث الكمي والبحث الكيفي، واليت يوضحها 

  ).1اجلدول رقم (
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  ) أهم الفروق ما بني البحث الكمي والبحث الكيفي1جدول رقم (

  البحث الكمي  البحث الكيفي

مرونة عالية يف البحث والفرضيات 

  واألدوات.

  ال توجد مرونة

  مشاركة قليلة، أو غري موجودة.  قبل الباحث.مشاركة فاعلة  من 

يتم تفريغ وحتليل املعلومات خالل عملية 

  اجلمع.

تفريغ وحتليل البيانات بعد عملية 

  مجعها.

  عالقات ارتباط بني املتغريات.  عالقات سببية بني املفاهيم واملتغريات.

  تبانة.عدد حمدود من املتغريات يف االس  عدد املتغريات غري حمدد مسبقاً.

  أساليب وأدوات حبثية حمدودة.  أساليب وأدوات حبثية متعددة.

  دراسة الظاهرة يف حلظة زمنية حمددة.  دراسة الصريورة التارخيية.

  عينة عشوائية منتظمة احتمالية.  عينة قصدية غري احتمالية.

  دراسة احلاالت العامة.  دراسة احلاالت املتطرفة واالستثنائية

  حتاليل إحصائية كثرية.  .إحصائيات قليلة

  ميكن التعميم.  ال ميكن تعميم نتائج البحث.

  

نستطيع القول أن هنالك إجيابيات ومثالب للبحوث الكمية والكيفية، وهلذا 

نسمع دعوات تنادي بأمهية املقاربة ما بني النوعني من البحوث من خالل الدمج 

أخطاء كلٍّ منهما، والذي  بينهما، وذلك لتفادي الوقوع يف األخطاء، أو لتقليل

بالضرورة سيؤدي إىل دقة نتائجهما وحتقيق هدفهما وهو حبث وفهم الظاهرة 

  املبحوثة كما هي، وليس كما جيب أن تكون عليه.
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املبحث الثاين: تطبيقات خطوات البحث العلمي على 

  دراسة دوركهامي لالنتحار

 
  أهداف املبحث الثاين:

املتوقع منكم أعزائي القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث الثـاين  من 

 من الكتاب، أن تكونوا قادرين على ما يلي:
      مرونة الباحث يف االنتقال بني أنـواع النـهج العلمـي (االسـتنباط

 واالستقراء) بكل مرونة.
       ،خلق صورة ذهنية لنموذج علمـي حملـاور وأقسـام البحـث العلمـي

 ليتم االحتذاء به.
 هم العالقة بني النظرية االجتماعية والبحث العلمي.ف 
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 تطبيقات خطوات البحث العلمي 
  على دراسة دوركهامي لالنتحار

  

  متهيد

يف ريعان  نصاب بالدهشة إذا ما مسعنا خرب موت شخص ما، خصوصاً إذا كان

قتل، أو استشهاد)، ولكن كيف شبابه، بغض النظر عن سبب املوت (حادث سيارة، 

تكون ردود أفعالنا، إذا علمنا أن  وفاة هذا الشخص كانت نتيجة لقرار ذايت 

باالنتحار، وإن يل معرفة مسبقة ذا الشخص، وقرر إاء حياته باالنتحار، بغض 

النظر عن الطريقة اليت مت استخدامها! تستدعي هذه احلالة، وهذا احلدث املؤمل 

وي سريع؛ ما الذي دفع هذا الشاب أو تلك الفتاة إىل االنتحار؟ فرض تساؤل عف

وما هي األسباب اليت تكمن وراء هذه احلادثة؟ اخل.. والكثري من األسئلة اليت 

  حتاول فهم السبب والظروف اليت أحاطت به/ا.

بإمكاننا حنن يف شعبة مناهج البحث العلمي االجتهاد يف تقدمي مجلة واسعة 

واإلجابات املرتبطة بالفقيد/ة؛ فقد نقول لقد التقيت به، لقد  من التحليالت

شاهدته قبل مدة قصرية، لقد كانت معامله تشري إىل الالجدوى يف حياته، ومشاكله 

كثرية ومعقدة: كانت عاطفية، أو مالية أو أسرية، وجنتهد أيضاً لنتعمق بالقول 

األمل يف احلياة ...اخل، من لقد كان يعاين من شرود ذهين مؤخراً، وفقدان للمعىن و

التشخيصات والتداعيات واألسباب اليت قد نستطيع أن نسوقها  يف سبيل توضيح 

  احلادثة.

إنَّ استحضارنا هلذه الظاهرة أو احلادثة ليس جمرد ضرب من الرياضة 

الذهنية، أو قضية عابرة مللء فراغ يف الصفحات اليت نقدمها، وإمنا ملناقشة قضية 

هي عالقة اجلوانب املنهجية بالقضايا النظرية وباألساليب التقنية يف هامة، أال و

  البحوث االجتماعية واإلنسانية والتربوية.
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وكانت بداية التفكري والتأريخ املنهجي للبحوث العلمية قد بدأت بدراسة 

دوركهامي لالنتحار، ومن هنا فإنَّ هذه الدراسة ال تكمن يف استخدامها لألساليب 

اإلحصائية كما يدعي بعض املنظرين للمنهج الكمي، وإمنا لكوا متثل  والتقنيات

النموذج املثايل الذي ال بد وأن يكون على شاكلته أي حبث علمي يف احلقل 

اإلنساين، حيث برزت قدرة دوركهامي على املزج اخلالق والتداخل حلد الذوبان 

وقائع االجتماعية، والتالحم املتناغم ما بني املواقف النظرية املدعمة بال

مصحوبة ببيانات إحصائية، وهنا يكمن سر قوة دراسة دوركهامي، وهذا ما تفتقد 

إليه الكثري من الدراسات والبحوث يف أيامنا هذه، واليت يغيب فيها البعد النظري 

التحليلي من مرجعياا املنهجية، حيث أصبح االستعراض الرقمي هو من أبرز 

 بعض الدراسات والبحوث يف اتمع الفلسطيين، لتغيب متظهراا وجتلياا يف

، فتعجز بذلك عن )8(احلقيقة والواقعة يف جمموعة صماء من األرقام واملتوسطات

  تقدمي معرفة اجتماعية عن الظواهر احمليطة.

 

  خطوات دوركهامي البحثية
ه فدعونا نتقص خطوات دروكهامي البحثية، وهو أحد العلماء الذين درسوا هذ

الظاهرة، ابتداًء من حلظة التفكري حىت النتائج اليت قدمها على شكل نظرية 

  اجتماعية.

  

  أوالً: املالحظة
لقد درس دوركهامي ظاهرة االنتحار باعتبارها ظاهرة اجتماعية كانت وما زالت 

ختتربها أوروبا والعامل أمجع. إن دافعيته للقيام بالبحث بعيدة عن جتربته 

  ة انتحار أحد املقربني له.الشخصية، أو نتيج

                                                             
حصائيات مثل البكيين، يعطيك فكرة جيدة ولكن ما خيفيه هو األهم"، يقول املمثل الفرنسي الساخر كوليش "اإل - 8

  ن يقوم الباحث بتعذيب الرقم حىت يعترف مبا ال يظهره.أبالتايل جيب 
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الحظ دوركهامي من خالل قراءاته ومالحظاته أن أعداد ونسب املنتحرين يف 

أوروبا تشهد تزايداً مطرداً، ووجد أيضاً أن هنالك تفاوتاً واضحاً وفروقاً بني 

البلدان أوروبية، إىل جانب نسبة املنتحرين يف املدن كانت أكثر بكثري من نسبة 

قرى. هذه القراءات واملالحظات األولية كانت العنصر احملفز الذي االنتحار يف ال

أثار تساؤالت عديدة يف ذهن دوركهامي، دفعه للتعرف إىل األسباب اليت تكمن وراء 

الظاهرة، وهنا تكمن قوة دوركهامي املنهجية، كون أن مالحظته للظاهرة تبعها 

بحث، فاملالحظة العلمية تساؤل علمي، وهو أحد أهم العناصر يف حتديد موضوع ال

  السليمة هي دائماً ما يتبعها تساؤل يستدعي اإلجابة عليه.

  

  ثانياً : مراجعة الدراسات والنظريات السابقة
وحىت يقوم دوركهامي مبعاجلة املوضوع بطريقة علمية وحتديده أكثر، كان ال 

 تصدى بد من االطالع على الدراسات والبحوث السابقة اليت عاجلت الظاهرة اليت

هلا دوركهامي، فلم يكن دوركهامي أول من درس هذه الظاهرة، وحىت حيدد موضوع 

) William Ogleحبثه أكثر قام باالطالع على حبوث سابقة، أبرزها: دراسة (

الذي درس ظاهرة االنتحار يف إجنلترا وعالقتها مبتغريات: كالعمر واجلنس واملهنة 

) Ferriودراسة ( )Morselli) ودراسة (Lombrosoوالفصول السنوية، ودراسة (

)Jones,1986 ،مثّ قرر اختيار موضوعه كظاهرة اجتماعية تستحق البحث ،(

  حيث عزى سبب اختياره لالنتحار كموضوع للبحث النطباق املعايري التالية:

 .سهولة وضع تعريف لالنتحار من الناحية اإلجرائية 
  املتعلقة بالظاهرة توافر مجلة واسعة من اإلحصائيات والبيانات

 املبحوثة.
 ،تمع األورويب (حممدا انتشرت يف اله إىل ظاهرة اجتماعية، كوحتو 

1983 :116.(  

وبعد ذلك، قام بقراءة نقدية للبحوث السابقة للكشف عن نقاط الضعف فيها، 

فاستطاع تقدمي معلومات ومداخل مل تغطِّها البحوث السابقة يف معاجلتها لالنتحار 
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لقد اعتقد  - ة اجتماعية، ولكن دوركهامي واجه صعوبة يف تعريف االنتحاركظاهر

، فقدم تعريفاً عاجزاً عن رسم صورة كاملة وواضحة - مسبقاً بسهولة وضع تعريف

لفهم االنتحار، حيث عرفه على أنه  يشري إىل املوت الذي يرجع بصورة مباشرة أو 

ص املنتحر، وهذا ما مل تدعمه غري مباشرة لفعل إجيايب أو سليب، يقوم به الشخ

  ).1983الوقائع االجتماعية (حممد،

  

  ثالثاً : حتديد موضوع البحث
قام دوركهامي بعد ذلك بتعديل التعريف باعتباره قد أغفل خاصية أساسية من 

خواص ظاهرة االنتحار وهي الفعل املقصود وراء هذه الظاهرة، فوضع تعريفاً 

الت املوت اليت تكون نتيجة مباشرة أو غري مفاده "االنتحار يشري إىل كل حا

مباشرة لفعل سليب أو اجيايب قام به املنتحر بنفسه، وهو يعلم أنه سيؤدي إىل 

بعد ذلك انتقل دوركهامي لتحديد موضوع البحث، فاملعدل الثابت  )9(هذه النتيجة"

للمنتحرين سنوياً ال ميكن عزوه إىل عوامل سيكولوجية. حيث رفض دوركهامي 

و الواقعة االجتماعية إليها، إذ إا ترتبط بعوامل وظروف مكانية وزمانية، عز

  ومن هذا املنطلق قرر دوركهامي دراسة األسباب االجتماعية للظاهرة.

  
  رابعاً: تساؤالت وفرضيات

بعد حتديد موضوع البحث يف  مظاهره االجتماعية، ورفض دراسة الظاهرة أو 

وامل فردية أو سيكولوجية، فقد وضع دوركهامي الواقعة االجتماعية باعتبارها ع

تساؤالً حول أسباب ظاهرة االنتحار، وتفاوا، واختالف أنواعها. ومن خالل 

اطالعه على حبوث سابقة حول الظاهرة كما ذكرنا سابقاً، وجد أنَّ هنالك أنواعاً 

                                                             
 شكل مدخالً جيداً يف دراسة ظاهرة االستشهاديني الفلسطينيني، لالطالع أكثر، يرجى النظر إىلهذا التعريف ي - 9

، موقع احلوار لوجية فلسطينية"يوتكاد تتحول العمليات االستشهادية إىل ايد). "2013سالمة ( دراسة املؤلف:

  املتمدن.    
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وتفسريات خمتلفة، وأسباباً متعددة لالنتحار، فحدد موضوع البحث من خالل 

  التساؤالت التالية:

 ما األسباب اليت تؤدي إىل االنتحار؟ 
 ما أنواع االنتحار يف العامل؟ 
 ملاذا تأخذ نسبة االنتحار حجماً كبرياً يف املدن مقارنة مع الريف؟ 

  

 خامساً: حتديد املتغريات والفرضيات
شكّلت التساؤالت والفرضيات السابقة اإلطار والقاعدة املعرفية للبحث، فقام 

كهامي بعد أن حدد موضوع حبثه، بوضع تفرعات وخارطة للقضايا واحملاور دور

اليت سيقوم مبعاجلتها، وعلى أساس ذلك، طرح فرضيات فرعية، وحدد متغريات 

البحث، واليت فيما بعد شكلت احلجر األساس يف تفسري النتائج اليت توصل إليه 

  حبثه، وإليكم بعضاً منها:

 رجال عن نسبة  انتحار النساء؟ملاذا ترتفع نسبة انتحار ال 
 هل هنالك عالقة بني املذهب الديين واالنتحار؟ 
 ما العالقة بني التعليم واالنتحار؟ 
  هل هنالك عالقة بني (العرق، املرض النفسي، املناخ، واالنتحار). حيث

 متثل الفرضية األخرية خالصة ورداً على نتائج حبوث ودراسات سابقة.
  

  واألدوات سادساً: النهج العلمي
يشري الكثري من علماء االجتماع املتخصصني إىل أن منهج دوركهامي هو  النهج 

االستقرائي، بالرغم من أنه مل يعتمد عليه بشكل ميكانيكي، حيث كان ينتقل حيناً 

من الواقع إىل النظريات والعكس صحيح، إال أنَّ الطابع العام لبحثه كان أقرب إىل 

ىل النهج االستنباطي. حيث إنه  وكما مر معنا الحظ النهج االستقرائي منه إ

  وشاهد الظاهرة، طرح تساؤالت، ومن مث وضع الفرضيات.
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وقد اعتمد يف حتليله على البيانات واإلحصائيات املتعلقة بالظاهرة، من خالل 

اإلصدارات واجلرائد، والبحوث السابقة، كأداة أساسية من أدوات التحليل اليت 

  .اعتمد عليها

  

سابعاً: مناقشة النتائج مع مقارنة علمية لنتائج الدراسات والبحوث 
 السابقة

يف خضم عرض نتائجه، يقدم دوركهامي نظرية اجتماعية يف ضوء مناقشة 

علمية لتفسري وحتليل الظاهرة، مع مقارنة نتائج دراسته مع البحوث السابقة، 

  واليت سنقوم بتوضيح بعضٍ من تلك احملاور، كما يأيت:

  

 االنتحار واملرض النفسي
حبثت الدراسات والبحوث السابقة يف وجود عالقة طردية ما بني االنتحار 

حتت عنوان "االنتحار  )Bourdinواملرض النفسي، وهذا ما أكدته دراسة (

كمرض"، حيث قام دوركهامي  بنقاش وتفنيد هذه العالقة، باعتبار أنَّ الشواهد 

تشري إىل وجود ارتباط وعالقة بينهما، حيث دعم الواقعية، وكذلك البيانات ال 

حتليله من خالل توضيحه لعدد الرتالء من النساء يف املستشفيات النفسية 

رجل:  45والعقلية، حيث يزيد عن عدد ونسبة الرجال إىل النساء،  بنسبة 

من عدد  %20امرأة، وكانت نسبة النساء املنتحرات يف ذلك الوقت هي  55مقابل 

)، إىل جانب ذلك، أن عدد املرضى النفسيني من الديانة 1983مد،(حم ناملنتحري

اليهودية ترتفع عن املتوسط، ومع ذلك تقل لديهم نسبة االنتحار عن املتوسط، 

وأيضاً مل جيد دوركهامي وجود ارتباط ما بني االنتحار واإلدمان على الكحول، أو 

  أن االنتحار مرتبط ببعض السالالت البشرية.

يكون دوركهامي قد فند ادعاء العالقة االرتباطية ما بني املرض النفسي  وذا،

واالنتحار، باعتبار أنه ليس كل منتحر مريضاً نفسياً والعكس صحيح، وأن احلاالت 

  ).54 : 1992النفسية هي نتيجة وليست سبباً للظواهر االجتماعية (سامل،
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  االنتحار والعوامل املناخية

حملور الفرضية اليت تربط ما بني العوامل التكوينية نقد دوركهامي يف هذا ا

واملناخ واالنتحار، فقد كان يعتقد أنَّ احلرارة هلا عالقة باالنتحار، فدرجة احلرارة 

ال ميكن أن تكون السبب الذي يدفع البشر إىل االنتحار، فقد وجد دوركهامي أن 

، 1812اب من موسكو الفرنسيني أقدموا بنسب عالية على االنتحار أثناء االنسح

حيث كانت درجة احلرارة منخفضة جداً، وأن معدالت االنتحار منخفضة يف 

اجلنوب باملقارنة مع الشمال، وبالتايل سبب االنتحار يرجعه إىل عوامل حضارية، 

وعوامل اجتماعية مرتبطة بالريف واحلضر وبالبنية االجتماعية احملكومة بوعي 

تمعات فيما بينها والتجمعات السكانية.اجتماعي وثقايف تتباين يف ا  

 
  التقليد واحملاكاة

) Tardeرفض دوركهامي الربط ما بني احملاكاة "التقليد" واالنتحار كما فعل (

)، فقد كان اعتقاد دوركهامي أن عملية احملاكاة والتقليد هي مسألة 1983(حممد،

حيث إنَّ اتمع )، Jones,1986نابعة من التصورات اجلمعية "العقل اجلمعي" (

يفكر ويشعر ويتصرف بطريقة متشاة، ولكن اال هنا ال يتسع حلاالت التقليد 

الفردي، والذي يرده دوركهامي إىل األفراد وطرق تقليدهم للعادات والتقاليد 

وحىت احلاالت اليت خترج األفراد عن الضمري اجلمعي للمجتمع، فخضوع األفراد 

معىن التقليد، أما التقليد النفسي لألفراد فليس مرتبطاً للقيم ولضغوط اتمع هو 

إال م، وإن أقدم شخص على االنتحار فليس بدافع من التقليد، فالتقليد 

  االجتماعي ال يقود إىل االنتحار.
  

  األسباب االجتماعية

يعد دوركهامي أن دور البيئة االجتماعية فعال وأساسي من حيث التأثري على 

اد، وأنَّ امليول والتوجهات الفردية متلقية ومصاغة بصورة أو بأخرى اتمع واألفر
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)، الذي ميارس سلطة إرغامية على اتمع 1981من العقل اجلمعي (عبد املعطي،

واألفراد، وانطالقاً مما سبق نرى أنَّ دوركهامي يقدم أسباباً اجتماعية لالنتحار، 

يسية يف موضوع حبثه، وهو: ما وذلك من خالل اإلجابة على أحد التساؤالت الرئ

أنواع االنتحار؟ وكما هو معلوم لنا، أنَّ دوركهامي قسم أنواع االنتحار إىل ثالثة 

  أنواع، فدعونا نر كيف قام بعرضها وحتليلها:
  

  االنتحار األناين

يف تفسريه للعالقة ما بني االنتحار واملذهب/الدين ، الحظ دوركهامي من خالل 

عدل االنتحار يف الدول اليت تدين باملذهب الربوتستنيت أعلى اإلحصائيات أنَّ م

منها يف الدول اليت تدين باملذهب الكاثوليكي، حيث وجد املناطق املأهولة 

بالربتستنت ترتفع فيها معدالت االنتحار عن املناطق اليت يقطنها الكاثوليك أو 

  اليهود.

تماعية مرتبطة بأسلوب يعزو دوركهامي هذا التباين واالختالف إىل عوامل اج

احلياة والنمط القيمي، حيث إنَّ الربوتستنت تتوفر فيها احلرية والفردانية 

العالية، وكذلك حرية التفكري واملعتقد، حيث إنَّ تلك املنظومة القيمية املرتبطة 

حبياة املدينة، حترر الفرد من القيود اتمعية واالرتباط باجلماعة، وبالتايل 

ألخالقية غري ملزمة هلم يف هذا السياق، وهذا ما ال يتوفر يف املذهب فإنّ النظم ا

الكاثوليكي والديانة اليهودية اللتني تقفان على اجلهة املناقضة ملا سبق. وفيما 

يتعلق بالتعليم وعالقته باالنتحار، فقد وجد أنَّ مستوى التعليم لدى الربوتستنت 

ليماً من النساء، واخنفاض مستوى أعلى من املذاهب األخرى، والرجال أكثر تع

  التعليم لديهن تؤثر على عدم استعدادهن لالنتحار باملقارنة مع الرجال.

  ):123: 1983وقد خلص إىل عدة نتائج، أمهها (حممد،

 .الزواج املبكر غالباً ما يؤدي إىل االنتحار، خاصة الرجال 
  20يقل امليل إىل االنتحار ابتداًء من سن. 
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 حار بني النساء عنها لدى الرجال.تقل نسبة االنت 
 .تقل نسبة االنتحار كلّما زاد حجم األسرة 
 .تقل نسبة االنتحار فترة احلروب واألزمات 
 .تزيد نسبة املنتحرين يف املدينة أكثر من القرية  

وتفسري هذه النتائج باعتبار أنَّ االنتحار يزداد إذا ما ضعفت فيه الروابط 

عية، وهذا النوع من االنتحار هو نتيجة حتمية االجتماعية واللحمة االجتما

للحياة الفردية اليت خيتربها الفرد يف اتمع املديين، نتيجة األنانية والفردانية 

  املفرطة وعزلة الفرد عن اجلماعة واتمع.

  

  االنتحار اإليثاري

أو ما يطلق عليه بالغريي أو اإللزامي، وهو املوت يف سبيل حتقيق أهداف 

ة، حيث إن هذا النوع من االنتحار يظهر يف اتمعات اليت تتمتع بدرجة اجلماع

عالية من التضامن واللحمة االجتماعية، فريتبط الفرد عضوياً بإرادة اجلماعة 

وأهدافها، وبالتايل، رأى دوركهامي أن الشعور بالتضحية من أجل اآلخرين يرتفع يف 

اخلصوص، فنوع اتمع يف هذا  هذه احلالة وتلك اتمعات الريفية على وجه

السياق، هو الذي حيدد حاالت االنتحار، حيث ينتشر هذا النوع من االنتحار يف 

  اتمعات القروية واحملافظة، ويف صفوف العسكريني أكثر منه لدى املدنيني.
  

  االنتحار األنومي

د وهو االنتحار الذي ينشأ نتيجة النعدام اإلطار املرجعي األخالقي ألفرا

اتمع، وخصوصاً يف فترات التغيريات االجتماعية واألزمات االقتصادية 

والسياسية، أو يف حاالت اإلفالس، حيث يؤدي ذلك بدوره إىل انعدام توازن 

املنظومة األخالقية والقيمية للمجتمع باعتباره يف حالة تغيري، وحاالت اإلفالس 
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يطاليا شهدت ارتفاعاً وانتعاشاً والفقر ليست وحدها اليت تؤدي إىل االنتحار، فإ

  اقتصادياً يف القرن التاسع عشر، إال أن نسبة املنتحرين زادت.

ويرفض دوركهامي الربط ما بني الفقر كعامل مستقل واالنتحار كمتغري تابع، 

  حيث يوجد الكثري من الطبقات الفقرية ال تعرف حىت مفهوم االنتحار.
  

  ثامناً: تشكيل النظرية

 املعطيات السابقة، واليت ناقشنا من خالهلا اخلطوات املنهجية اليت استناداً إىل

سار عليها دوركهامي، فقد عمل على تقدمي نظرية اجتماعية تقوم على حقيقة 

مفادها: "إن اتمع الصناعي يفكك احلياة االجتماعية والبنية االجتماعية 

التضامن االجتماعي  والعالقات يف حياة السكان وأسلوب معيشتهم، وبالتايل يقل

  فيه، يف حني يتميز الشكل االجتماعي يف القرية بالتضامن االجتماعي أكثر".

  -ولو أردنا تلخيص نظريته، لقلنا:

  هنالك عالقة عكسية ما بني االنتحار والتضامن االجتماعي، حبيث كلما

  قلّ التضامن االجتماعي زاد االنتحار، والعكس صحيح.

  شكل من أشكال العالقات االجتماعية، وهو تعبري    التضامن االجتماعي هو

عن النظام والبناء االجتماعي، خيتلف فيه حسب املتغريات التالية: (جمتمع 

صناعي/ جمتمع تقليدي) (الديانة: بروتستنت، كاثوليك، اليهودية) (املستوى 

  الثقايف: متعلم، غري متعلم) (طبقة وسطى/ طبقة فقرية/ طبقة غنية).

  

  للنقاش تساؤالت

  ملاذا تقل نسبة املنتحرين/ات يف الديانة اإلسالمية/ املسيحية/ اليهودية

 عنها لدى الربوتستانت؟
  ملاذا تكون نسبة االستشهاديني/ القنابل البشرية الفلسطينية من سكان

  املخيمات والقرى أكثر من سكان املدن.
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  ) النظرية والظاهرة1مترين (

  

  تماعية جديرة بالبحث، والقيام مبا يلي:املطلوب هنا، اختيار ظاهرة اج

 البحث عن نظريات اجتماعية قدمت تصوراً وحتليالً علمياً هلا.  .1
 وبعد ذلك، صياغة فقرتني تلخص أوجه االختالف أو الشبه فيما بينها. .2
 توضيح رأيكم: أياً من النظرتني تؤيدون، وملاذا؟ .3

إىل املكتبة اجلامعية، (مالحظة، تستطيعون اختيار ظاهرة اجلرمية، والذهاب 

والبحث عن كتاب املقدمة يف علم االجتماع للمؤلف: انتوين جيدنز، على أنْ ال 

 Simplifiedواخلط املستخدم هو  A4تتجاوز إجابتكم صفحة واحدة مطبوعة 

Arabic  14مع مراعاة حجم اخلط.(  
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  موضوع البحث املبحث الثالث:

  

  أهداف املبحث الثالث:

من املتوقع منكم أعزائي القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث الثالث 

  من الكتاب، أن تكونوا قادرين على ما يلي:

 حث، ومصادر اختيار الظـاهرة  استيعاب مفهوم موضوع/ مشكلة الب

 كموضوع حبثي.
      فهم وإدراك املفاهيم الرئيسـية يف املبحـث وهـي (موضوع/مشـكلة

 البحث، التعريف االجرائي والنظري للمفاهيم، املتغري، الفرضية).
 .القدرة على صياغة موضوع/مشكلة البحث 
      القدرة على حتديد متغريات املبحـث (املسـتقل والتـابع) وصـياغة

 ت.الفرضيا
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  موضوع البحث
 

  )10(تعريف مفهوم املشكلة

واآلن ننتقل إىل قضية أخرى، ترتبط بتعريف املشكلة، حيث يعرفها شفيق 

ا عبارة عن "موضوع حييط به الغموض" وأا "ظاهرة أ) على 18: 2006(

السمة األساسية  حتتاج إىل تفسري" باعتبارها قضية موضع خالف. نالحظ أنَّ

للمشكلة هي حالة اإلام وعدم معرفتنا ا، وأا حباجة إىل توضيح، حيث إذا 

جتاوزنا يف كوننا نقوم بتعريف املشكلة، واستخدمنا ما سبق يف توضيح مفهوم 

موضوع البحث فإنَّ النتيجة تكون متطابقة مع موضوع البحث أكثر منها إىل مفهوم 

أمهية وضع حلول هلا، وهذا ما قصدناه سابقاً بالتداخل  املشكلة، واليت تؤكد على

ما بني مفهومي املشكلة واملوضوع، إال أنَّ مفهوم موضوع البحث يتميز عن مفهوم 

مشكلة البحث كون األول ال يستدعي وجود إشكالية جمتمعية وعليه يتم إجراء 

  البحث.

سياق، إال أننا نكتفي وبعيداً عن التعريفات واليت نستطيع أنْ نسوقها يف هذا ال

بقول إنَّ مشكلة البحث هي عبارة عن تساؤل ذهين حياول الباحث االجتماعي 

البحث عن اإلجابة عنه، من خالل وضع عالقة بني متغريين على األقل. ولكن ماذا 

نعين هنا بكلمة متغري؟ هو: قيمة متغرية،  ختتلف قيمها (أوزاا) من شخص إىل 

قي للمجتمع املبحوث، النوع االجتماعي، درجة تأييد احلياة آخر، مثل املستوى الطب

  املدنية، درجة السعادة.

                                                             
و إشكالية) فاحللول أتخدام ما بني كلمة (مشكلة سنود التنويه هنا إىل وجود خلط مفاهيمي لغوي من حيث اال - 10

اليت توضع ملعاجلة املشكلة تكون ائية كما هو األمر يف العلوم الطبيعية "مشكلة التصحر، التبخر، متدد املعادن" 

فتعبري مشكلة متشابك مع الظواهر املعقدة نسبياً، أما اإلشكالية فمرتبطة حبلول مبدأية مؤقتة، كوا تتعلق 

ليس نفس  ،سنة 30حنراف على سبيل املثال قبل اهر اجتماعية تتسم بالثبات النسيب والدينامية، فاالبظو

  الظاهرة يف وقتنا احلايل.
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وحىت ال نسترتف وقتاً مطوالً هنا، دعونا ننتقل إىل املواضيع األساسية املتعلقة 

مبحاور ومفاهيم مهنية وتقنية ملوضوع البحث، على أنْ نعود إليها الحقاً،  يف صياغة 

  فرضيات البحث.
  

  وضوع/مشكلة البحثاختيار م

من اجلدير التنويه هنا، إىل أنَّ أقسام وحماور البحث العلمي مجيعها ترتبط 

بتناغم عال، يربط بينهما منطق، هو الذي ميارس عملية تصليح  وذيب للمسار 

البحثي، باعتبار أنَّ البحث كنص واحد متالحم منذ اخلطوة األوىل من البحث 

  التقرير النهائي أخرياً."اختيار املوضوع" حىت كتابة 

ففي الواقع االجتماعي هناك الكثري من املوضوعات اليت تستحق البحث، هذه 

املوضوعات قد تتعلق بالنظام واألنساق الثقافية أو االقتصادية، والعالقات 

الداخلية، سواء كان ذلك على صعيد املؤسسة... املصنع... األسرة... أو احلزب 

صعيد املفاهيمي املستخدم يف عالقة عاطفية ما بني السياسي، أو حىت على ال

شخصني وعالقتها بالنسق القيمي، باعتبار أنَّ األخري حيمل صفة اجلربية 

والسطوة، واليت جتد متثالته يف مسلكيات األفراد، مثل الفضاء الشخصي الذي 

  ختتلف فيه املسافة بني الذكور واإلناث يف اتمع الفسلطيين.

لة يف اختيار موضوع البحث على آخر، ألنه ال توجد قاعدة وال يوجد مفاض

أساسية حتدد اختيار موضوع/مشكلة البحث، حيث إن االختيار للظاهرة املبحوثة 

مصحوب دائماً بتقدمي تعليل ألمهية اختياره للظاهرة املبحوثة. وإلجناز هذه 

اص والكفاءة املهمة جيب على الباحثني املبتدئني طلب االستشارة من ذوي االختص

واملطلعني على املوضوع، وذلك لتقدمي املساعدة والتوصية واليت تكون غالباً مفيدة، 

إىل جانب الرجوع إىل البحوث السابقة والقراءات العلمية، واليت تقدم مساعدة 

  مجة يف هذا السياق.
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وهنالك عدة قضايا جيب على الباحث مراعاا عند اختيار موضوع/ مشكلة 

  - ن أن تشمل على:البحث وميك

 .أن يتمتع موضوع البحث باحلداثة واملسامهة العلمية  

 .دةأن تكون صياغة املوضوع واضحة، وحمد 
  ،جيب أن يكون موضوع البحث قابالً للبحث والقياس، ومن حيث املعلومات

 جيب أن ميتلك الباحث القدرة على الوصول إليها.
 اً مبوضوع البحث ولديه معرفة حول الظاهرة أن يكون الباحث ملم

 املبحوثة.
 ومات عن الظاهرة ان تتوفر املصادر واملراجع اليت يستقي منها الباحث املعل

 ).6: 2012املبحوثة (حافظ،
وتعد القضايا سابقة الذكر، املعايري واحملددات اليت نستطيع من خالهلا تقييم 

  موضوع الظاهرة املبحوثة.
  

  مصادر اختيار الظاهرة املبحوثة

مما سبق أنَّ الظواهر االجتماعية مبواضيعها املتعددة، وطرق اختيارها نستنتج 

بالضرورة خمتلفة من حيث الدافعية أو السبب، وبالرغم من ذلك، نستطيع أنْ نقوم 

بتحديد مخسة مصادر رئيسية حتثّ الباحث وتوجهه إلجراء البحث، كنتيجة 

  للعوامل التالية:

 ظرية أو كتب علمية للتحقق من استنباط موضوع أو مشكلة البحث من: ن

ذلك، وكثرياً ما تنشأ لدى املتخصصني واملهتمني واملطلعني يف ااالت اإلنسانية 

تساؤالت نظرية أو فكرية كنتيجة ملطالعتهم لنظرية ما، حتفزهم على التحقق 

  منها أو من فرضياا.

  ية.: أثر اللعب اجلماعي على التعلم لدى طالب املرحلة االبتدائ1مثال

 : أمهية التعلم من خالل استخدام احلواس اخلمسة.2مثال
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: أثر النظرية الفرويدية واملاركسية على مسامهات هربرت ماركيوزة 3مثال

  الفكرية.

  : إخفاق نظرية حتليل اخلطاب يف تفسري الظواهر االجتماعية.4مثال

  مراجعة حبوث سابقة حول ظاهرة ما، للوقوف على تساؤالت مل تتم

 بة عنها، أو متت إثارا.اإلجا
 : عالقة األمراض الوراثية بـ(زواج شخص من ابنة ابن العم).1مثال
  : سبل وطرق مساعدة الفقراء حسب وجهة نظرهم.2مثال

 .مالحظة موضوع الظاهرة اعتماداً على جتربة الباحث الشخصية 
  : سلوك العمال الفلسطينيني على احلاجز العسكري اإلسرائيلي.1مثال

  :اختالف طريقة وضع وشكل وألوان املنديل حسب الطبقة واملنطقة.2مثال

: هنالك عالقة ما بني قرب املسافة أو ابتعادها حسب النوع 3مثال

  .)11(االجتماعي

  : الرموز الدينية يف مدينة بيت حلم.4مثال

 .تمع احملليإجراء حبث بناًء على احتياجات ا 
 في.: احتياجات املرأة يف اتمع الري1مثال
  .)12(: احتياجات مؤسسات اتمع احمللي باملشاركة2مثال

  حلقات نقاشية/ مؤمترات: حضور حلقة حوارية يثار فيها تساؤل حول

 ظاهرة معينة.
 : ما األسباب احلقيقية لالقتتال الداخلي يف قطاع غزة.1مثال
  .2012: هل انتصرت املقاومة يف قطاع غزة يف العدوان األخري 2مثال

  

                                                             
ختتلف املسافة من حيث اقتراب اإلناث مع بعضهن البعض، يف حني ال نالحظ نفس املسافة بني الذكور يف  - 11

   تفاعلهم االجتماعي واليومي. 
  ).2002، مشالة وأبو شاويش أبودراسة ( إىل نظر/يا - 12
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  وضوع/مشكلة البحثحتديد م

من أهم  - بعد اختياراملوضوع - تعد مسألة حتديد موضوع/مشكلة البحث

القضايا اليت على أساسها سيتم املشروع البحثي، كوا ستحدد فيما بعد مجيع 

تفاصيل اخلطوات الالحقة، واملفاصل الرئيسية يف البحث، ونوعه، وطبيعة املنهج 

والوسائل واألدوات والفرضيات اليت سيتم االعتماد عليه، واألسلوب  الذي

  سيتبناها الباحث.

يتعرض الباحثون يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية إىل مجلة من 

املشاكل يف البحث العلمي استناداً إىل هذه اخلطوة املهمة، وجناعة البحث وجودته 

 مرتبطة بصعوبة حتديد الظاهرة املبحوثة، حيث تلعب الدراسات والبحوث

لنظريات السابقة دوراً مهماً يف التغلّب على قضية حتديد مشكلة/موضوع البحث، وا

حيث تشخص لنا البحوث كيفية التعامل مع الظاهرة، وكيف متّ تناول املوضوع 

وحماوره؟ فقد تكون الثغرات أو التوصيات اليت واجهها الباحثون السابقون، 

إىل قضايا مهمة أو حملاور  موضوعاً مهماً لبحث جديد، أو الذين لفتوا نظرنا

أساسية يف حتديدنا للظاهرة املبحوثة، فتساعد على التخفيف من املشاكل اليت قد 

  تترتب على سوء التحديد.

فنجد على سبيل املثال بعض من أساء الفهم ما بني اختيار املوضوع وحتديده، 

عدة اعتبارات من الواجب أخذها بعني  )109-108: 2007حيث يضع زايد (

) أن تكون 2) أن تكون املشكلة قابلة للبحث. 1االعتبار يف حتديد مشكلة البحث: 

) أن تكون يف حدود إمكانات الباحث املادية واملعرفية 3مشكلة البحث أصلية. 

والتخصصية.  نرى مما سبق أن هنالك خلطاً عند الباحث ما بني قضيتني 

  لتحديد.أساسيتني، ومها شروط اختيار موضوع البحث، وقضية ا

فاملقصود بتحديد موضوع البحث، مباذا يتميز الباحث من حيث كيفية تناوله 

ملوضوعه عن البحوث السابقة، وما هو اجلديد؟ وكيف خيتلف عن الباحثني 

اآلخرين يف معاجلته، وحىت تستوضح لنا الصورة أكثر، نعتمد على حبث خريي 
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تدخل األسري يف بعض )، حيث قام الباحث بدراسة عنواا "أشكال ال1991(

شؤون األبناء..." حيث إنَّ موضوع البحث ليس بعنوان البحث وإن كان مشتقاً منه، 

فكما نرى أن املوضوع عام جداً قد يشمل قضايا عدة ميكن تبويبها حتت خانة 

أشكال التدخل األسري، فبعد أن قام الباحث باستعراض الدراسات السابقة 

املبحوثة، قام بتحديد موضوعه حتت احملاور  والنظريات املتعلقة بالظاهرة

التالية: اختيار املهنة، شراء احلاجيات اخلاصة، العالقات مع األقارب، وبغض 

النظر عن بعض اجلوانب اإلشكالية اليت وقع ا الباحث، إال أنه استطاع حتديد 

ااالت اليت ستعرب عن بعض أشكال التدخل األسري، والذي يقيم البحث على 

  ساسها.أ

ولتعميق الفكرة أكثر، نطرح على سبيل املثال موضوع حبث افتراضي بعنوان 

اجلرمية يف اتمع الفلسطيين، فكما نرى أن املوضوع عام جداً ال بد من حتديده، 

فأنواع اجلرمية متتد من: السرقة، التعزير، الرشوة، القتل، هدر األموال العامة، 

بييض األموال، الفساد املايل والسياسي، تزوير هدر كرامة اإلنسان الفلسطيين، ت

العمالت أو املاركات التجارية ..اخل، نالحظ وجود تنوع يف اجلرائم وتعدد فيها، 

فتختلف على سبيل املثال من حيث البعد الطبقي، فجرائم مثل السرقة والنشل 

 والقتل ترتكب من قبل الطبقة الدنيا، يف حني جند أن هدر األموال العامة

والرشوة والفساد املايل والسياسي ينتشر لدى أبناء الطبقة الوسطى والعليا، وعليه 

  نقوم بتحديد جمال حبثنا يف جرائم الطبقة الوسطى يف اتمع الفلسطيين.
  

  مفاهيم أساسية يف البحث العلمي

جيدر بنا التذكري هنا، إىل وجود مفاهيم أخرى قد تسبب حالة من اللبس يف 

موضوع البحث، فإذا أدركنا السمات العامة هلا جتنبنا الوقوع يف  عملية حتديد

  حالة من اخللط املفاهيمي حيث سنركز على جوانب االختالف فيما بينها:
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  )Subjectموضوع البحث (

وهو اجلانب املتعلق بالتعريف اإلجرائي للمتغري التابع يف البحث، والذي سنقوم 

من حيث حتديد املفاهيم وحتديدها مبحاور بدراسته يف حدود معرفية معينة، أو 

  البحث احلايل اليت تقيس الظاهرة املبحوثة.
  

  )Purposeهدف البحث (

وهو املستوى املعريف الذي يسعى الباحث إىل حتقيقه أو الوصول إليه (وصف، 

تفسري، تنبؤ)، وقد يكون هدف البحث اختبار لنظرية ما لفهم الظاهرة املبحوثة 

ظرية التفاعلية الرمزية يف فهم اجلرمية يف اتمع الفلسطيين) (مثال: اختبار ن

أو وجود إشكالية من حيث املنهجية والقياس يف البحوث السابقة لفهم ظاهرة ما، 

وحياول الباحث تصحيح وتقدمي أدوات ومنهجية أكثر علمية لتساعدنا على فهم 

باب الفقر يف اتمع الظاهرة املبحوثة (اعتماد املنهج الكيفي والكمي لفهم أس

  الفلسطيين).

وختتلف كيفية صياغة أهداف البحث، فمنها ما يكون سردياً على شكل نص 

سردي، كما يلي: "يهدف البحث احلايل إىل التعرف إىل مدى جناعة املساعدات 

اخلارجية على صعيد التنمية يف اتمع الفلسطيين...اخل" أو قد تكون على شكل 

أهداف البحث العلمي (وصف، تفسري، تنبؤ) كما يأيت  نقاط مقتضبة، تلخص

  :يسعى البحث احلايل إىل فنقول مثالً،

  تمعتبيان أثر املساعدات اخلارجية يف تعميق حالة التبعية يف ا

  الفلسطيين.

  تمع املدينالتعرف إىل أهم اخلصائص الدميوغرافية ملؤسسات ا

 الفلسطيين.
 العامل العريب.التعرف على أسباب االنتفاضات يف  
 .تمع الفلسطيينمدى انتشار ظاهرة العنف يف ا 
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 .أثر اإلقصاء االجتماعي على شخصية اإلنسان الفلسطيين 
 .مظاهر العنف (جسدي، لفظي، نفسي) املمارس ضد االطفال الفلسطينيني 
 للفلسطيين وأثره على املشاركة السياسية للشباب. )13(االغتراب السياسي  

م باخللط ما بني حتديد املوضوع من جهة وأهداف البحث وجيب أن ال نقو

وأمهية البحث من جهة أخرى، فتحديد موضوع البحث مرتبط بتربير البحث 

واليت جتيب عن التساؤل التايل: ما هي اإلضافة العلمية للمعرفة واليت حياول 

  الباحث تقدميها.
  

  )Justificationتربير البحث (

اجلديدة اليت  يقدمها الباحث يف فهم الظاهرة  ويدل على املسامهة العلمية

االجتماعية، مثال قام املؤلف بإجراء دراسة حول العوملة والقضية الفلسطينية، 

حيث حدد موضوع الدراسة بالعوملة على الصعيد الثقايف، وكان هدف الدراسة هو 

ي على التعرف على العالقة ما بني أمريكا وإسرائيل وانعكاس هذا التحالف العضو

القضية الفلسطينية، ومن جانب آخر حياول الباحث أن يبين  أنَّ إسرائيل 

ونظريتها االقتصادية والثقافية تتقاطع مع النظرية الرأمسالية القائمة على 

 .)14(االستغالل واالضطهاد ونفي اآلخر وخصوصيته
  

  )Significanceأمهية البحث (

تتوقف على "أمهية الظاهرة ) أنَّ أمهية البحث 49 :2006يعترب شفيق (

املبحوثة..."، وعلى ما ميكن للبحث أنْ حيققه من فائدة للمعرفة العلمية 

والباحثني من جهة، وللمجتمع من الناحية العلمية والتطبيقية" من جهة أخرى. 

                                                             
 :2004يعين االغتراب هنا الشعور بالالقدرة على التأثري على صنع القرار السياسي: انظر/ي سالمة، بالل ( - 13

86-111.(  
  .93-117،79ع ،كنعانجملة العوملة والقضية الفلسطينية. . )2004نظر/ي سالمة، بالل عوض.(ا - 14
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ويفضل أن يقوم الباحث بالتنويه إىل أمهية البحث من الناحية الرقمية 

بحوث الكمية والكيفية، فعلى سبيل املثال، إذا أراد واإلحصائية والتحليلية يف ال

باحث إجراء دراسة حول الفقر يف فلسطني باالعتماد على النهج الكيفي، فمن 

املفضل أن تشمل أمهية البحث على إحصائية تقول مثالً: إنَّ نسبة الفقر يف 

  ..، وهكذا. وما يلي يوضح مثاالً ألمهية البحث:%30فلسطني وصلت إىل 

رهاب ظاهرة قدمية قدم اإلنسان ذاته........ ومن هذا املنطلق تنبع أمهية هذا البحث الذي اإل"

يتعرض إىل مشكلة اإلرهاب بأحداثها الطائشة وغري املسؤولة، وهي جتاوزات يتسم بعضها بالعنف 

أقدمت عليها عناصر متطرفة، ويف هذا الصدد يتعرض البحث لطبيعة اإلرهاب وخصائصه ومفاهيمه 

  )2-1: 1993أهدافه وآثاره ومواجهته" (شفيق،و

  

  كيفية صياغة وحتديد موضوع/مشكلة البحث

من اجلدير ذكره أنه ال بد من حتديد وتعريف موضوع/مشكلة البحث، وهذا ما 

يظهر من خالل قدرتنا على صياغة موضوع أو مشكلة البحث بطريقة جيدة 

املوضوع يف مراحل ومميزات هلا  ومتقنة كما مر معنا،  وبدوره متر عملية صياغة

  أصوهلا العلمية، أمهها:

أوالً: جيب أنْ حندد موضوع/ مشكلة البحث بشكل جيد ودقيق وواضح، 

فلنفرض أننا بصدد دراسة اإلدمان على املخدرات. فعلينا أن نقوم بصياغة موضوع 

 البحث، حبيث تكون قابلة للبحث والقياس:
 فلسطني.فنقول: اإلدمان على املخدرات يف 

  ولكن املوضوع عام جداً، فنحاول أن نوضحه أكثر،

 فنقول: اإلدمان على اهلريوين يف مدينة القدس.
  

وحىت يتم حتديده أكثر نطرح على أنفسنا األسئلة التالية: ما الذي نريد 

دراسته: أسباب اإلدمان، أو مظاهره، أو آثاره االجتماعية أو النفسية، دور 
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ظاهرة...اخل. واليت تساعدنا على صياغة مشكلة البحث املؤسسات يف معاجلة ال

  بطريقة منطقية وعلمية قابلة للقياس.

فنحدد أكثر: اآلثار النفسية واالجتماعية ألهايل املدمنني على اهلريوين يف 

  مدينة القدس.

ثانياً: بعد أن قمنا بتحديد مشكلة البحث، نستطيع القيام بصياغتها، وتوجد 

  وع/مشكلة البحث:طريقتان لصياغة موض

  أ) األوىل: صيغة تقريرية: حيث نقوم بالتعبري عن املشكلة بطريقة خربية.

  : عالقة اإلدمان على اهلريوين بسلوك املنتفع العنيف اجتماعياً مع أهله.1مثال

  : عالقة اإلدمان على اهلريويني بالسلوك العنيف.2مثال

ة املوضوع على صيغة ب) الثانية: صيغة استفهامية: وتقوم على أساس صياغ

  تساؤل بني متغريين/ مفهومني يبحث يف العالقة بينهما:

: ما العالقة ما بني اإلدمان على اهلريوين والسلوك العدواين لدى 1مثال

  املتعاطني يف مدينة القدس.

  : ما أسباب اإلدمان على مادة اهلريوين عند الشباب املقدسي.2مثال

ى السلوك العنيف عند املتعاطني يف سكان : ما أثر تعاطي املخدرات عل3مثال

  .)*(مدينة القدس
 

  حتديد املفاهيم/املتغريات/الفرضيات

نستخدم يف حياتنا الكثري من املفاهيم العامة واليت نستخدمها يف حياتنا 

اليومية، فإذا قام شخص باحنراف ما عن قيم اتمع، فنقول هذا مناف لعاداتنا 

عادات والقيم معاين ضمنية يفترض أن تقول ما وقيمنا، حيث حيمل مفهوم ال

تعنيه من مقاصد يفهمها الطرفان اللذان ينتميان إىل نفس الثقافة واتمع، ولكن 

إذا مسعنا شخصاً يقول "هذا سرب جديد علينا" ومل نفهم ما الذي يعنيه السرب، 

                                                             
 إىل مناهج البحث العلمي). /ييف الطريقة التجريبية (انظرلصياغة هذه استخدام ايفضل  - *
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ومقر فنقول عفواً ماذا تعين به؟ أي: طريقة/أسلوب/ قانون عشائري متفق عليه 

اجتماعياً حسب العادات والتقاليد، فتحديد وتعريف املفهوم مسألة أساسية يف 

حياتنا يف سبيل عملية الفهم والتواصل االجتماعي، حىت وإن اتفقنا عليها، فقد 

خنتلف مبعانيها حسب متغريات املوقع اجلغرايف، الطبقي، واجلنوسي...اخل، فعندما 

م إنسان، فجميعنا نقوم برسم/ختيل إنسان له نطلب منكم أن تقوموا بتخيل أو رس

(رأس وجسد وأطراف) لكن قد يتخيل/يرسم بعضنا طفالً صغرياً، شاباً طويالً، 

امرأة أو رجالً طاعناً يف السن...اخل. هذه التفاصيل تلعب دوراً مهما يف التعبري عن 

  املفهوم مبؤشرات مرتبطة بالعمر والنوع االجتماعي وتفاصيل أخرى.

) يف العلوم االجتماعية واإلنسانية متغري، وثابت نسبياً، Conceptفهوم (فامل

وقد خيضع إىل عملية حتريف وتشويه للمعىن الذي نقصده، فقد نستخدم مصطلح 

"الثقافة" يف اتمع الفلسطيين بطرق ومعاين معينة، يف حني يستخدمها األورويب 

الثقافة يف الفلسفة الغربية تعريفاً ملفهوم  160ببعد آخر، حيث قدم أكثر من 

مبعاين خمتلفة، فتعدد التعريفات وتنوع مدارسها قد خيلق حالة إرباك وفوضى، 

ومن هنا تأيت أمهية التحديد والتعريف، فمثالً هنالك مصطلحات عدة مستمدة من 

الثقافة: مثل: الثقافة السياسية، الثقافة املدنية، الثقافة املدنية املوقعية، 

ائدة والفرعية واملضادة، وهنالك يف اتمع الفلسطيين من يعرف الثقافة الس

  ).2005بثقافة اجلبل يف مقابل ثقافة البحر حسب سليم متاري (

فاملفاهيم هي تعبريات رمزية يستعني اإلنسان ا للتعبري عن املعاين واألفكار يف 

االجتماعي سعيه لتوصيلها لغريه، وهي أيضاً عبارة عن أفكار جمردة عن الواقع 

يستخدمها الباحثون واملنظرون االجتماعيون يف جمال بناء نظرية أو قانون 

اجتماعي للظاهرة املبحوثة، ألن النظرية االجتماعية كما نعلم عبارة عن تعبري 

يبحث يف العالقة ما بني املفاهيم/ املتغريات اليت يستخدمها املنظر االجتماعي يف 

مه ملفاهيم تعرب عنه. ويف حال استخدام الباحث جتريده للواقع من خالل استخدا
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لنظرية ما، أو مفهوم معني فإنه يتعني عليه تقدمي تعريف للمفهوم نظرياً 

 وإجرائياً:
موجود يف املعاجم  )Conceptualizationفتعريف املفهوم نظرياً (

اللغوية والنظرية والفلسفية وقواميس املصطلحات االجتماعية أو السياسية أو 

فسية، وباالعتماد على املدارس الفكرية املختلفة من خالل مراجعة النظريات الن

االجتماعية والبحوث السابقة، بغية الوصول إىل تعريف واضح ودقيق للمفهوم، 

  والذي نعتمد عليه يف حبثنا، حيث يلعب ذلك دوراً مهماً يف عملية قياسه فيما بعد.
  

فهو تقدمي تعريف  )Operationalizationأما تعريف املفهوم إجرائياً (

إجرائي ملوضوع البحث بشكل واضح وحمسوس يعرب عن املفهوم املستخدم يف حبثنا، 

ع بوساطتها والذي من خالله سنقوم باشتقاق مؤشرات ومتغريات حمسوسة نستطي

)، من خالل (أسئلة املقابلة، أو االستبانة  47- 45: 2004قياس املفهوم (زيتون،

)، ونشري هنا، إىل أنَّ بعض املفاهيم يسهل تعريفها وتكميمها أو حماور املالحظة

  وأخرى يكون من الصعب القيام بذلك.

مثال: لو نفرض أننا بصدد حبث يدرس العالقة ما بني التعليم واستخدام 

العنف، فالتعريف النظري للتعليم هو: التحصيل األكادميي، يف حني أن التعريف 

ات الدراسة اليت أكملها الشخص بنجاح، أو اإلجرائي للمفهوم هو: عدد سنو

الشهادة األكادميية اليت حصل عليها..اخل. أما العنف فهو إيقاع األذى اجلسدي، 

النفسي، اللفظي حبق اآلخرين، أما التعريف اإلجرائي فيكون: العنف اجلسدي 

هو: ضرب بالعصا، احلذاء، الصفع...اخل، العنف النفسي، هو: اإلمهال، التبخيس 

املكانة، وبالنسبة للعنف اللفظي: هو خالل استخدام كلمات دف إىل التوبيخ  يف

  والشتم والذم والتأنيب.

وما ينطبق على ما سبق، ينطبق على املفاهيم التالية "الدور االجتماعي، القوة 

االجتماعية، املؤسسة االجتماعية، املرتلة االجتماعية، اتمع احمللي" 
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رمية، القلق، االكتئاب، قلق املوت، عمالة األطفال، )، اجل45: 2005(احلسن،

املقاومة الشعبية، العوملة، اخلصوبة، الطبقة االجتماعية ...اخل، حيث إنَّ هذه 

املفاهيم هلا مسة الوظيفية لفهم الوظيفة اليت تؤديها هذه املفاهيم واليت 

لها وتفاعلها، مما تساعدنا على فهم العالقة ما بني املفاهيم/املتغريات وكيفية تداخ

يشكل لنا مدخالً لفهم النظرية االجتماعية، ويساهم التعريف اإلجرائي أيضاً يف 

  حلّ كثري من املشكالت النظرية واملنهجية يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية.

  

  املتغري

يرتبط املتغري باملفهوم بشكله اإلجرائي، ويكون على شكل تساؤل يف االستبانة/ 

بلة..اخل، ويعرف املتغري على أنه "قيمة متغرية ختتلف قيمها بني املبحوثني": املقا

مثال: أداء الفروض الدينية/ مستوى الثقافة/ اجلنس/ النوع االجتماعي/ 

الدخل/درجة السعادة/املستوى الطبقي/التعرض للعنف اجلسدي بدرجة، احلياة 

  املدنية...اخل.

  ية إىل ثالثة أقسام:وتقسم املتغريات يف البحوث االجتماع

املتغري املستقل: وهو املتغري الذي نبحث يف تأثريه على متغريات أخرى  )1

ومكان  املوقع الطبقي) (David & Sutton,2004وبالتحديد على املتغريالتابع (

  السكن).

املتغري الوسيط: وهو الذي يساهم يف التأثري على املتغري املستقل وعلى  )2

  ، االغتراب السياسي).الفعالية السياسيةسياسي، املتغري التابع (احلزب ال

ة تأثري املتغري املتغري التابع: بشكل عام هو "النتيجة اليت تنشأ نتيج )3

) وبكالم آخر هو املتأثر من املتغريين السابقني 29 :2012املستقل" (حافظ،

 ).النشل(املستقل والوسيط) وغالباً ما يكون موضوع البحث (الفقر و
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لدينا موضوع حبث حيتوي على املتغريات التالية: الفقر/ السلوك فلنفرض أنَّ 

العدواين لدى األطفال/ إدمان أحد الوالدين على املخدرات، فكيف نعاجل هذه 

 املتغريات يف ضوء ما سبق:
  املتغري املستقل: الفقر.

  املتغري التابع: السلوك العدواين.

  املتغري الوسيط: إدمان أحد الوالدين.

لدينا املتغريات التالية (عدد ساعات الدراسة، املعدل التراكمي،  مثال آخر:

  املكان الذي يدرس فيه الطالب) فتكون املتغريات كما يأيت:

  املتغري املستقل: عدد ساعات الدراسة.

  املتغري التابع : املعدل التراكمي.

  املتغري الوسيط: املكان الذي يدرس فيه الطالب.

تغريات، واليت هي جزء ال يتجزأ من صياغة فرضيات بعد التعرف على أنواع امل

  البحث، ننتقل إىل معاجلة مفهوم الفرضية.
  

  فرضيات البحث

تأيت مرحلة صياغة الفرضية بعد أن يتم االنتهاء من حتديد موضوع أو مشكلة 

البحث بشكل دقيق وواضح وقابل للقياس، حيث تعد األداة املعدة للبحث والقياس 

تغريات وفقرات ومفاهيم: اإلطار العام الذي ينطلق على أساسها وما حتتويه من م

الباحث يف فحص فرضياته، ولكن ما الذي نعنيه بكلمة الفرضية، حيث يعىن ا 

بـ "أفكار مبدئية تدرس العالقة بني الظواهر قيد الدراسة والبحث، والعوامل 

تطيع القول إنها )، وبكالم آخر نس47 :2005املوضوعية اليت تؤثر فيها" (احلسن،

عبارة عن تفسري موقف أويل ملوضوع/ مشكلة البحث يعرب عنه بعالقة بني 

)، وذا نرى من خالل David & Sutton,2004: 143متغريني/مفهومني (

التعريف السابق أن الفرضية تساهم يف تقدمي تصور وتفسري للظاهرة املبحوثة 
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فرضيات أخرى جديدة، بناًء على  بصورة مبدئية وأولية، كما أا تساهم يف وضع

  معطيات ونتائج البحث.

  

  أنواع الفرضيات (الكمية والكيفية)

ال ختتلف الصياغات يف البحوث الكمية كثرياً عنها يف الكيفية، إال العتبارات 

هلا عالقة باجلوانب اإلحصائية، فالفرضيات يف البحوث االستنباطية تعرب عن 

تغريات وتكون إما (طردية أو عكسية) كلما زاد وجود عالقة بني املفاهيم/ امل

مستوى التعليم قلّ استخدام العنف. أما يف البحوث االستقرائية عادة تصاغ 

الفرضية على شكل تساؤل: ما العالقة بني املستوى التعليمي واستخدام العنف، 

، حيث قد ال يكون لدى الباحث أي معرفة مسبقة بالعالقة بني املفاهيم/املتغريات

فال يفترض يف هذه احلالة العالقة العكسية أو الطردية، حيث إنَّ صياغة 

واستنباط الفروض تعتمد على الباحث، وخربته الشخصية، والبحوث السابقة، 

  وثقافة اتمع، وخيال الباحث السوسيولوجي. واملنطق،

الفرضية يف البحوث الكيفية تنبع من الظروف  بشكل عام، نستطيع القول إنَّ

احمليطة باألفراد املبحوثني أو بالظاهرة قيد البحث، فالشعور الذايت، واملعىن 

الذايت واخلربة الذاتية للمبحوث والباحث مادة مهمة يف التحليل، وعليه تصاغ 

الفرضيات استناداً إىل معايشة الظاهرة واملبحوثني، ألننا ندرس العمليات 

ردة كما هو احلال يف البحوث االجتماعية يف البحث الكيفي وليس العالقة ا

  الكمية.

مثال: فلنفرض أنَّ باحثة يف جمال اخلدمة االجتماعية/باحثة نفسية تقوم 

بالعمل يف مستشفى األمراض النفسية والعقلية يف بيت حلم، والحظت وجود 

عالقة قوية بني الطبقة االجتماعية واملرض النفسي، حيث يوجد اعتقاد مهيمن 

النفسية تنتشر أكثر لدى الطبقة الفقرية، فقررت القيام ببحث على أن األمراض 

  حول هذه الظاهرة، أمامها خياران، اتباع النهج الكمي أو الكيفي، أو كليهما معاً .
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يف البحوث الكمية: تقوم بعمل استبانة لدراسة العالقة ما بني املتغريين، وتقوم 

ئياً، لتقوم بإثبات وجود جبمع البيانات، ومن مث تعاجل معطيات البحث إحصا

  العالقة أو عدمها من خالل اإلحصائيات والنسب واملتوسطات احلسابية.

ولكن يف البحوث الكيفية: نسعى للتعرف على املرض النفسي وعالقته بالبيئة 

االجتماعية، ونتساءل هنا: هل الطبقة ختلق املرض النفسي؟ أو أن جزءاً من 

ا من مرض نفسي، خصوصاً إذا كان املعيل يعاين العائالت اليت يعاين أحد أفراده

، هل املرض النفسي طريقة توافق؟ أو هو هروب من الواقع؟ فهنالك )15(من الفقر

كثري من املرضى النفسيني ميرضون مرة أخرى بعد أن متّت معاجلتهم كنتيجة لعدم 

وال  قدرم التكيف مع الواقع. هذه العمليات ال يستطيع البحث الكمي جماراا،

وضع فرضيات هلا، إذن نستنتج هنا أنَّ البحوث الكمية هدفها القاعدة العامة 

)  Ragin,1994للظاهرة وانتشارها، يف حني يهتم الكيفي باالستثناء وباملهمشني (

  مثل املعاقني، واألطفال، والفقراء واملرأة.

حث يف البحوث الكمية اإلحصائية هنالك نوعان رئيسيان لصياغة فرضيات الب

  واملتبعة يف البحوث االجتماعية:
  

  النوع األول: الفرضية الصفرية

وهي الفرضيات اليت تصرح بعدم وجود عالقة أو فروق ما بني املتغريات قيد 

  البحث، واألمثلة التالية تبحث يف الفروق:

يف درجة   =0.05مثال: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 انتشار ظاهرة الفقر تعزى ملتغري  مكان السكن (يف البحوث الكمية).

                                                             
نظر/ي دراسة القزاز، هديل زريق، و نادر عزت ايعد املرض النفسي أحد األسباب املهمة املؤدية إىل الفقر،  - 15

  ) الفقر يف فلسطني: دراسات حاالت. بيزيت: برنامج دراسات التنمية.1998( سعيد.
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يف درجة   =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

التحصيل األكادميي تعزى ملتغري النوع االجتماعي (ذكر، أنثى) (يف البحوث 

  الكمية).

  

  منط آخر يبحث يف عالقة:

بني   =0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوىمثال: ال توجد 

الظروف السياسية وانتشار ظاهرة الفقر يف اتمع الفلسطيين، أما يف البحوث 

  الكيفية:

  ال توجد عالقة بني الوضع الطبقي ومعدل اإلجناب (يف البحوث الكيفية).

د املدنية (يف البحوث ال توجد عالقة بني الوضع الطبقي وتوجهات الفر

 الكيفية).
نالحظ مما سبق أننا قمنا باستخدام كلمتني خمتلفتني يف صياغة الفرضية 

السابقة (الصفرية) كلمة فروق وكلمة عالقة، ولكن ما الذي حيدد لنا استخدام 

  أي منها:

علينا أن ننظر أوالً إىل املتغري املستقل إذا كان منفصالً أو متصالً، فاملتغري 

ملنفصل هو املتغري الذي يكون له أعداد صحيحة، وال يستوعب الكسور، أما املتغري ا

املتصل: فيكون به كسور عشرية من الناحية اإلحصائية، ويكون هلا معىن، باعتبار 

أنه مت إعطاء القيم أرقاماً تعطي دالالت وقيماً، فعلى سبيل املثال: متغري النوع 

ه يف املعاجلة اإلحصائية بأرقام، فنعطي قيمة االجتماعي (ذكراً أو أنثى) ندخل

) كقيمة، وهلذا 1.5)، وال ميكن أنْ جند (1) وقيمة أنثى: رقم (2ذكر: رقم (

نعتربه متغرياً منفصالً، أما متغري درجة اإلحساس باملواطنة (كبرية، متوسطة، 

)، 3قليلة) فإننا نعطيها أرقاماً للقيم السابقة، فدرجة كبرية نرمزها برقم (

)، وإذا وجدنا ناتج املعاجلة اإلحصائية 1)، وقليلة رقم (2ومتوسطة نعطيها رقم (
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) كمتوسط حسايب، فإن ذلك يعين شيئاً، وهلذا نعد درجة اإلحساس 2.5هو (

  باملواطنة متغرياً متصالً.

مثال: فلنفرض أننا نفكر يف صياغة فرضية للمتغريات التالية: (اإلحساس 

، فكيف نتعامل معها، حندد أوالً املتغري املستقل، وهو الديانة، باملواطنة، والديانة)

نسأل هل هذا املتغري متصل أم منفصل؟ يعد متغرياً منفصالً، إذاً نقرر أن نقوم 

  بصياغة الفرضية باستخدام كلمة فروق، وتكون الفرضية، كما يلي:

يف درجة    =0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  .النوع االجتماعي اإلحساس باملواطنة تعزى ملتغري 

أما إذا كان املتغري املستقل متصالً فتصاغ الفرضية باستخدام كلمة عالقة: 

بني املعدل   =0.05فنقول: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 اكمي يف اجلامعة.العام للثانوية العامة واملعدل التر
وفيما يلي، جمموعة من األمثلة على املتغريات اليت نستخدم معها كلمة فروق أو 

  عالقة حسب املتغري املستقل.

  

  )(مكان السكن، الديانة، املستوى الطبقيمنفصل                    
  

  

  (درجة االكتئاب، درجة الفقر،درجة اإلدمان)متصل                 

  

ن اجلدير مالحظته، أننا حينما استخدمنا كلمة عالقة فإنَّ املتغري املستقل وم

يتقدم على املتغري التابع، أما إذا استخدمنا كلمة فروق فإنَّ املتغري التابع يتقدم 

  على املتغري املستقل.
  

  النوع الثاين: يطلق عليه بالفرضية البديلة

  بني املتغريات.وهي الفرضية اليت تصرح بوجود فروق أو عالقة 
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يف درجة   =0.05مثال: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

  (يف البحوث الكمية). انتشار ظاهرة الفقر تعزى ملكان السكن

بني الظروف   =0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

   البحوث الكمية).السياسية ودرجة االنتماء (يف

وهنالك أنواع أخرى من حيث صياغة فرضيات الدراسة، تتالءم مع البحث 

  الكيفي والكمي:

يفضل مديرو املدارس املعلمني الذين يتعاملون مع طالم وفق األسس اإلنسانية 

  (البحوث الكيفية والكمية).

 والكمية). كلّما زاد املستوى التعليمي قلَّ استخدام العنف (البحوث الكيفية
  هنالك اختالف يف درجة االغتراب بني سكان املدن واملخيمات والقرى.

كلّما قلَّ اخنراط سكان املخيم بالعملية السياسية زاد شعورهم باالغتراب 

  السياسي.

  العالقة ما بني الوضع الطبقي ومكان السكن.
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 ) موضوع البحث واملفاهيم2مترين رقم (
  

، ومن مث اإلجابة يار ظاهرة اجتماعية (مشكلة أو موضوع)أ) قم/قومي باخت

  :على ما يلي

  . موضوع البحث 1

..............................................................................  

 . صياغة (املشكلة أو املوضوع) بالطريقة العلمية اليت تعلمناها 2
..............................................................................  

..............................................................................  

  . ضع/ي هدفاً واحداً ملوضوع البحث 3

..............................................................................  

..............................................................................  

  .....................................................ما أمهية البحث ..... .4

...............................................................................  

عتماد على (كتب نظرية، ب) تعريف االكتئاب نظرياً وإجرائيا وذلك باال

  جمالت علمية، دراسات سابقة، حبوث).

  ...........................تعريف املفهوم نظرياً:.............................

..............................................................................  

  ..................................................تعريف املفهوم إجرائيا:....

..............................................................................  

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................  
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  فرضيات البحث) 3مترين رقم (
 

فرضية قابلة للبحث (كيفية  12بصياغة  املطلوب يف هذا التمرين القيام

. عدم استخدام نفس املتغريات يف صياغة 1وكمية)، مع األخذ بعني االعتبار

، فرضيات لكل كلمة مفتاحية (فروق، عالقة، كلّما) 4. استخدام 2فرضية أخرى، 

  قلة والتابعة يف كل فرضية.مع توضيح املتغريات املست

1............................................................................ 
2 ............................................................................

3......................................................................... ...

4............................................................................  

5 ............................................................................

6 ............................................................................

7................. ...........................................................

8............................................................................ 
9 ............................................................................

10...................................... ....................................

11..........................................................................  

12.......................................................................... 
..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............................................................. .................  
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املبحث الرابع: املداخل املنهجية يف دراسة وحبث 

 الظواهر االجتماعية
  

  أهداف املبحث الرابع:

من املتوقع منكم أعزائي القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث الرابع 

  ن تكونوا قادرين على ما يلي:من الكتاب، أ

 .استيعاب مفهومي النهج واملنهج العلمي والفرق بينهما 
 .التمييز بني مناهج البحث العلمي 
 القدرة على حتديد املنهج املناسب للظاهرة املبحوثة. 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



76 
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 )16(املداخل املنهجية يف دراسة وحبث الظواهر االجتماعية
  

 لعلوم االجتماعيةاملناهج يف ا
تعد املداخل التحليلية واملنهجية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية من أكثر 

احلقول تعدداً واختالفاً، يصل حد التناقض فيما بينها، مما دفع العامل الرياضي 

) النتقاد علم االجتماع، بقوله "إنه علم Poincare,1908 :19هنري بونكاريه (

) اليت يتوصل wikiquote,2013 هج، وأقل النتائج" (يضم أكرب عدد من املنا

إليها البحث العلمي والباحث، كما سبق اإلشارة إليه يف توضيح أوجه االختالف ما 

بني العلوم الطبيعية واالجتماعية، وهذا االختالف يعود إىل املنطلقات النظرية 

الظاهرة  واملفاهيمية يف حتديد وتعريف وحتليل املفاهيم/املتغريات ومن مث

، ويعد علماء االجتماع من أكثر العلماء إسهاماً يف جمال املناهج )17(املبحوثة

والطرق العلمية يف السعي من أجل تفسري الظواهر االجتماعية اليت حتيط بالفرد 

  واتمع.

وحنن هنا ال ندعي على سبيل املثال، أنَّ مدخل ومنطلقات مدرسة التفاعلية 

مثالً، انطالقاً من تركيزها على مفهوم "الوصمة  الرمزية يف فهم اجلرمية

االجتماعية" أفضل من املدرسة املاركسية واليت ترى فيها جانباً من تشتيت انتباه 

املواطن عن املشاكل احلقيقية اليت تسبب اجلرمية، وهي الالمساواة االجتماعية، 

األولوية  فكل مدخل حتليلي نظري مبين على أسس حتليلية، ترى فيها كل مدرسة

                                                             
يعين التفتيش والتنقيب  ألنهعمق من الدراسة، أن البحث يعد إ إذبني البحث والدراسة،  اًفرقهنالك أعتقد أن  - 16

ستقصاء وبذل اجلهد دف الوصول إىل حقيقة الظاهرة وتأثريها يف اتمع، وبالتايل مردوده "البحث" يكون واال

اءة وحفظ الكتب أو معاجلة الظاهرة، للباحث، اتمع، وللمعرفة العلمية. يف حني أن الدراسة تعين: دراسة وقر

، كما هو حال ستيعابه هو نفسهافتكون مثرة  فهمه وجودة   -كتاباً أو مقاالً -قد كتب دراسة اًن فالنأوحني نقول 

 .هذا الكتاب
 ).1981نظر/ي (عبد املعطي، اختالف املداخل النظرية يف حتليل اتمع والفرد، املزيد من الفهم حول  - 17
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يف فهم الظاهرة، وما ينطبق على البعد النظري التحليلي ينطبق على املنهج، فالذي 

  حيدد املنهج الذي سيتبع يف البحث هو موضوع البحث، وعينة البحث...اخل.

 وينسحب ذات املوقف على تعريف املنهج يف العلوم االجتماعية، حيث تتعدد

باعتبار أنَّ هذا ليس جمالنا، نكتفي هنا وتتنوع التعريفات اليت وضعت للمنهج، و

  بوضع تعريفني للمنهج:

 ) املنهج على أنه "الطريق املؤدي للكشف عن 5 :1968يعرف بدوي (

احلقيقة يف العلوم املختلفة، وعن طريق جمموعة من القواعد العامة، اليت تسيطر 

 على سري العقل، وحتديد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة".
 يرى فيليبس ( يف حنيPhilips ( أنَّ املنهج العلمي هو "الوسيلة اليت عن

. حتديد املشاكل أو الظواهر 1طريقها ميكن زيادة فهمنا للظواهر من عدة نواحٍ: 

. احلصول على البيانات 2املراد دراستها وزيادة معرفتنا ألسباب حدوثها. 

. حتليل 3معاجلتها.  واملعلومات األساسية املرتبطة باملشاكل والظواهر املراد

. التوصل إىل 4وتفسري هذا البيانات يف ضوء القواعد اليت يتم تصنيفها عليها. 

نتائج عامة ترتبط بالظواهر أو املشكالت اليت تم مبعاجلتها" (عبد الرمحن 

  ).129- 128: 2002،والبدوي

يف وحنن منيل إىل التعريف األخري من حيث كونه شامالً ومنظماً ومفصالً لتعر

املنهج، إال أننا نريد أن نسجل مالحظة على كلمة الوسيلة، حيث إنَّ الوسيلة ليس 

بالضرورة أن تكون علمية فقد تكون حرفة أو فناً أو كليهما، وهلذا نرى أمهية 

استبداهلا بكلمة الطريقة العلمية، اليت يتبعها الباحث من حيث التنظيم والتحليل 

  ن حيث األسباب والعالقات فيما بينها.والربط ما بني عناصر الظاهرة م
  

  اخلصائص العامة للمناهج البحثية

  ننتقل اآلن إىل حتديد اخلصائص العامة للمناهج البحثية، فإا كما يأيت:

  تقوم على أساس املالحظة العلمية واملتسلسلة بصورة منطقيا للظاهرة. )1
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ة يف املوضوعية واالبتعاد قدر اإلمكان عن إقحام التجربة الشخصي )2

 التعامل مع الظاهرة.
 بعض املناهج  هلا قدرة على تعميم نتائج البحث. )3
  للمناهج العلمية قدرة عالية على التنبؤ إذا توافرت شروط مماثلة. )4
  

  أنواع املناهج وأساليب البحث العلمي

هنالك العديد من املناهج العلمية يف حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية، حيث 

تفاق على تصنيف موحد هلا، إىل جانب وجود درجة كبرية من إنه مل يتم اال

اخللط ما بني املنهج واألسلوب، وال ندعى هنا أن التصنيف الذي سنعتمده هو 

األصيل، وإمنا سنستند إىل أكثرها إمجاعاً وشيوعاً، حيث صنفت إىل مخسة 

  أنواع:
  

  أوالً: املنهج التارخيي

ليت يكون هناك ضرورة لدراسة املاضي يستخدم املنهج التارخيي يف احلاالت ا

بأحداثه وعوامله املتغرية، أو نظراً التصال وعالقة الظاهرة املبحوثة بوقتنا 

بقضايا مرتبطة يف وقتنا الراهن. فريجع الباحث إىل املاضي املرتبط بالظاهرة 

املبحوثة من حتليل ودراسة وإعادة قراءة لألحداث والوقائع االجتماعية والقوى 

تماعية وحىت السياسية اليت هلا جتسيدات يف الوقت احلاضر، إىل جانب االج

  تقصي آليات التطور االجتماعي والفكري لشعب من الشعوب.

إنَّ البحث التارخيي ال يقوم على مالحظة ودراسة الظاهرة بطريقة مباشرة، 

كون األحداث قد سجلت يف الوقت املاضي، أو مت استرجاعها باالعتماد على 

كرة يف الوقت احلايل، من قبل عناصر بشرية اختربوها، أو أنها عبارة عن الذا

مبان وآثار مادية لشعب من الشعوب. إذ يستخدم الباحث هنا طريقة استقصائية 
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يغلب عليها التفكيك والتحليل ومن مث إعادة التركيب للظاهرة املبحوثة، وذا 

  طلقاً من احلقيقة لفترة زمنية.نستطيع القول إنَّ هذا املنهج ال يعطي بعداً م

): Millsوحول العالقة ما بني التاريخ والعلوم االجتماعية يقول رايت ملز (

"إن العلوم االجتماعية تعاجل مشكالت تاريخ احلياة، والتاريخ، واالرتباطات بينهما 

... هذه اجلوانب الثالثة هي اليت ترتكز عليها  - اتمع- داخل البناء االجتماعي 

)، إذ إنّ الظواهر االجتماعية ملتحمة التحاماً 137: د.تدراسة اجلادة" (حممد،ال

تاماً بالتاريخ، وال ميكن فهمها مبعزل عن تاريخ نشوئها وتطورها، وينبغي أن ال نقوم 

هنا باخللط ما بني مسألة التأريخ "كتابة التاريخ" حلدث ما، مثل ما حدث عام 

رقي كرواية تارخيية أو سردية لألحداث للشعب الفلسطيين من تطهري ع 1948

من الناحية القصصية، بقدر دراستها كظاهرة سياسية ثقافية مرتبطة بالعقلية 

الصهيونية، وبقدر ما أحدثت من تغيريات بنيوية اجتصاسية يف اتمع 

الفلسطيين: حجم األسرة ، التغيريات االجتماعية والقيمية والثقافية، طبيعة 

ماعية، تشتيت وتفتيت للبنية الطبقية، خسارة املدن الرئيسية مثل العالقات االجت

يافا وحيفا وعكا، وما كانت املدينة تشكله من حالة حداثية أصيلة يف اتمع 

  الفلسطيين.

إنَّ الكثري من الباحثني االجتماعيني يف جمال التاريخ الفلسطيين قد اعتمدوا 

ية لشخصيات عاصرت األحداث املاضية فقط على املصادر الثانوية أو السري الذات

يف حتليلهم لبنية اتمع (انظر/ي مثالً كتابات سليم متاري ووليد اخلالدي حول 

القدس ويافا)، يف حني استندت قلة قليلة إن مل تكن منعدمة حسب علمي  إىل 

املصادر األولية كالوثائق والسجالت، باعتبار أنَّ املكتبات التركية تعج بالسجالت 

الوثائق املتعلقة بفلسطني، وتنتظر من خيرجها إىل النور فيخضعها للتحليل و

  والتنقيب والبحث فيها.

ننتقل اآلن إىل التعرف إىل مصادر املعرفة األساسية يف البحوث االجتماعية 

  القائمة على املنهج التارخيي، حيث تقسم إىل قسمني:



81 
 

  ) مصادر أولية ومنها:1

شرعية ومدنية، وخمطوطات، ورسائل، ومذكرات  وثائق مكتوبة، وقوانني - أ

شخصية، وتواريخ حياة، واتفاقيات سياسية، ومنشورات، وجمالت، وكتب قدمية 

كتبت يف نفس الفترة املاضية، وأغان، وطقوس، وفلم وثائقي، وحنت، ورسم، 

  والشكل اهلندسي لألبنية ، أدوات قدمية... اخل.

يد البحث، والحظوا أو اختربوا أشخاص عاشوا يف احلقبة الزمنية ق - ب

  الظاهرة.

) مصادر ثانوية: وهي كلّ ما ينقل عن املصادر األولية، سواء ما كتب عن 2

  احلدث/ الظاهرة من حبوث وأفالم ثائقية...اخل.
  

  كيف ميكن التأكد من مصداقية املعلومات التارخيية؟

تب أو روي عن على الباحث أن يتعامل بروح نقدية واسعة االطالع على كل ما ك

الظاهرة املبحوثة، نظراً ألنَّ مصدر املعلومات، خصوصاً الثانوية منها قامت على 

املالحظة غري املباشرة، واعتماده على ذاكرة أشخاص عاشوا يف فترة زمنية 

سابقة، وبالتايل تكون املعلومات عرضة للتشويش وعدم الدقة، ومن هنا جيب على 

ماده على هذه املصادر التارخيية، وأن يتأكد من الباحث أن يكون حذراً يف اعت

  ن خالل:صحتها ومدى اتفاق حمتواها مع املنطق، وهذا يتأتى م

التأكد من صدق البيانات واملعلومات اليت حيصل عليها من مؤلف الكتاب،  )1

وذلك من خالل مقارنة ما ذكره مع مؤلفني وباحثني آخرين، إىل جانب حصوله 

  ص عاشوا التجربة وذلك مبقارنة ذلك مع أبناء جيله.على املعلومات من أشخا

: هنالك بعض الكلمات استخدمت يف فترة زمنية معينة، وحالياً ال يتم 1مثال

  استخدامها (عصابة/ عصبة) وقد تغري مضموا ومغزاها.

: املؤرخون الصهيونيون اجلدد يف إعادة التأريخ لدولة احملتل وتفسري 2مثال

حبق الفلسطينيني، ومقارنتها مع كتاب إآلن بابيه "التطهري  اازر اليت ارتكبت
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، 1948العرقي"، والذي استند على األرشيف الصهيوين فيما يتعلق بأحداث عام 

وما تضمنته تلك السجالت من قرارات ومواقف للقادة الصهيونيني السياسيني منهم 

  والعسكريني.

 تقدمها املصادر األولية التأكد من عدم تناقض املعلومات أو البيانات اليت )2

أو الثانوية. وذلك من خالل مقارنتها مع بعضها البعض، مع العودة إىل املفاصل 

التارخيية اليت اختربها أناس عاصروها أو كتبوا عنها، حيث إنه من املالحظ أن 

هنالك تفرداً يف التأريخ للمدن الفلسطينية من قبل عائالت نافذة ومؤثرة تارخيياً 

  واخلليل وبيت حلم، على سبيل املثال ال احلصر. يف القدس

مثال: بعض الروائيني للتاريخ الشفوي الفلسطيين ال يستخدمون تواريخ حمددة 

يف سردهم ألحداث شاهدوها،  فكان الفلسطينيون  يعربون  عن التواريخ بـ 

  "الثلجة الكبرية، سفر برلك، سنة اجلراد...اخل".
  

  يخطوات املنهج العلمي التارخي

) حتديد موضوع الدراسة: ال ختتلف القضية يف حتديد موضوع البحث يف 1

املنهج التارخيي عنه يف مناهج البحث العلمي، إال أنّ هلا خصوصية من حيث كيفية 

  صياغة الفرضية.

  مثال: دراسة العالقة ما بني العوملة والقضية الفلسطينية.

دد متغريات البحث بشكل حي فكما نالحظ أنَّ هذا املوضوع واسع جدا، إال أنه

  نظري حبت.

) مراجعة كتب ودراسات حول الظاهرة: حيث يقوم الباحث بدراسة مجيع 2

النظريات االجتماعية واالقتصادية والتارخيية هلذه الظاهرة، لتوسيع معرفته، 

على أن يستند يف حتديد موضوعه أكثر على أي حبث سابق مل يعاجل عنصراً مهما 

هرة. هنالك الكثري من البحوث والدراسات اليت تعاجل العوملة يف فهم هذه الظا

وانعكاس تأثريها على العامل العريب من أبعاد سياسية واقتصادية، ولكن قلة قليلة 
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من الدراسات اليت تعاجل الظاهرة كأبعاد ثقافية سياسية، وانعكاس هذا التحالف 

  سرائيلي على القضية الفلسطينية.العضوي األمريكي اإل

) صياغة الفروض والتساؤالت: تصاغ الفرضيات أو التساؤالت منطلقة من 3

  حتديد الظاهرة.

  ما هو وجه الشبه بني العوملة وإسرائيل؟

  إسرائيل والنظام العاملي اجلديد؟ما العالقة بني 

)  مجع البيانات واملعلومات والتحليل: وذلك باالستناد إىل األحباث، وإعادة 4

ة تؤكد ارتباط إسرائيل بتطور العوملة وتقاطعها يف املصاحل، قراءة مراحل تارخيي

  نات واألرقام.والتأكيد على ذلك من خالل البيا

) كتابة تقرير البحث النهائي: حيث يعكس فيه الباحث خالصة ما متّ 5

  الوصول إليه.

  أمثلة أخرى على املنهج التارخيي:

 .التاريخ االجتماعي ملدينة اخلليل وبيت حلم 
 يخ االجتماعي ملدينة القدسالتار 
 .تاريخ الفكر االجتماعي يف العامل العريب 
 .نظام الكتاتيب والتعليم يف العهد العثماين 
 .التطور االجتماعي واالقتصادي ملدينة يافا يف القرن التاسع عشر 
  اإلصالحات التركية وعالقتها بتطور مدينة بيت حلم االجتماعي

 والثقايف.
  البلديات الفلسطينية املختلطة دينياً (مثال: بيت الستاتيكو يف تشكيلة

 حلم ورام اهللا).
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  ثانياً: املنهج الوصفي

املنهج الوصفي هو أحد املناهج الذي يبحث ويدرس ظاهرة اجتماعية متعلقة 

مبواقف وأحداث وأوضاع اجتصاسية وثقافية متعلقة بالوقت الراهن، دف 

حتها، وهذا يعين أنَّ املنهج الوصفي اكتشاف حقائق اجتماعية أو التحقق من ص

  يهتم بدراسة حاضر الظواهر وليس ماضيها كما هو احلال يف البحث التارخيي.

وجيب التنويه إىل االختالف القائم بني املنهج الوصفي واملسح االجتماعي، 

حيث يهدف املنهج الوصفي إىل وصف الظاهرة وتشخيصها للوصول إىل احلقائق 

انني ترتبط باتمع، وال يهدف إىل الناحية التطبيقية أو يتبعه االجتماعية، وقو

إصالح اتمع، بكالم آخر، يركز املسح االجتماعي على املشكالت اليت يعاين منها 

اتمع وكيفية وضع سياسات وإستراتيجيات ملواجهتها (خاطر، وفهمي، 

دية واجلرمية، )، ويهتم بشكل عام بالفقر والبنية االقتصا279 :2001ومهديل،

واالنتحار والتشرد. وبالرغم من أنَّ حقول االهتمام متعددة إال أنَّ الطريقة 

  العلمية تتبع بنفس الطرق والوسائل.

ويعد املنهج الوصفي من أكثر املناهج العلمية انتشاراً واستخداماً، وكثرية هي 

تركيبة القوى  املواضيع اليت تعاجل ظواهر حالية (بنية األسرة، تركيبة السكان،

واألنشطة االقتصادية، استطالعات الرأي)، حيث يهدف املنهج الوصفي إىل دراسة 

الظواهر املبحوثة والتعبري عنها كمياً (باستخدام األرقام واإلحصاءات والنسب 

ودرجة االنتشار) وكيفياً (يصف الظاهرة والظروف البيئية احمليطة، وكيفية 

 :). ويرى حممد (د.ت69 :2007ى الظاهرة) (زايد،لتفاعل املتغريات اليت تؤثر ع
. مجع معلومات دقيقية حول اتمع، 1) أنَّ أهداف املنهج الوصفي حتقق: 164

. صياغة عدد من التعميمات اليت ميكن على أساسها بناء 2مجاعة معينة.. اخل. 

. وضع توصيات أو جمموعة من 3تصور نظري حمدد لإلصالح االجتماعي. 

  ليت تقوم بإرشاد السياسة االجتماعية.القضايا ا
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وصحيح أنَّ هيمنة اإلحصاء على املنهج الوصفي لفترة من الزمن قد أعطاه 

طابعاً كمياً يف األذهان، ويستخدم لوصف الظواهر االجتماعية بصورة كمية، إال 

أنَّ مسامهات األنثروبولوجيني امليدانية، أعطى بعداً كيفياً  لتحليل الظواهر 

تماعية، حيث إنَّ وجود الباحث يف اتمع املبحوث قد ساهم يف فهم الظاهرة االج

بطريقة علمية أكثر، والتعرف على آراء املواطنني واجتاهام ودوافع سلوكهم، إىل 

جانب دراسة النظم القيمية والثقافية املرتبطة بالعادات والتقاليد والقيم 

  واملعايري.

لدراسات االستطالعية والوصفية يف العلوم ويستخدم املسح االجتماعي يف ا

االجتماعية، من خالل مقابالت مفتوحة ومقننة، أو دليل املالحظة تساعد على 

) أو 257 :2002وضع حلول للمشاكل االجتماعية (عبد الرمحن والبدوي،

الحتياجات اتمع احمللي، حيث إنَّ تعريفات املسح االجتماعي تركز كثرياً على 

ح وتقدمي حلول اجتماعية اقتصادية تنظيمية للمجتمع املبحوث، قضية اإلصال

. التعرف على 1وترتكز أمهية املسوح االجتماعية على ثالثة بنود رئيسية:

  ).11 :1996. اختاذ القرار (سعيد،3. التخطيط للمستقبل 2الواقع 

يتبع املنهج الوصفي نفس اخلطوات العلمية يف البحوث االجتماعية ويتميز من 

يث األدوات (مالحظة، مقابلة، استبانة) ومصادر املعلومات (اتمع املبحوث أو ح

العينة)، وأساليب املنهج الوصفي (أسلوب املسح الشامل أو بالعينة، دراسة احلالة، 

  حتليل املضمون) وسنقوم مبعاجلة ما سبق الحقاً يف مباحث خاصة لكل حمور.

  

  أمثلة على املنهج الوصفي:

لرأي االجتماعية والسياسية، والبيئة، والصحية، وإحصائيات استطالعات ا

املرأة والرجل، مسح األبنية القائمة، مسح القوى العاملة، مسح احتياجات اتمع 

احمللي: حمافظة نابلس..اخل أو قرية اخلضر، التسويق، االحتراق النفسي لدى 

م االجتماعية يف موظفي جامعة القدس املفتوحة، والذكاء العاطفي لطلبة العلو
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جامعة غزة، اجتاهات الفلسطينيني حنو استحقاق الدولة كعضو مراقب، اجتاهات 

  اتمع الفلسطيين حنو ظاهرة غالء األسعار.

تنفذ هذه املسوح العامة للمجتمع أو لقطاع معين على مستوى الوطن، من قبل 

ركزي لإلحصاء جهات حكومية متخصصة مثل وزراة التخطيط والتنمية واجلهاز امل

  الفلسطيين.

  

  ثالثاً: املنهج التجرييب

يعد املنهج التجرييب املنهج الوحيد الذي ميكن أن يستخدم لدراسة عالقة 

سببية ما بني متغريين: كأن نقول متغري (أ) يؤثر على متغري (ب)، ويرتبط هذا 

والنفسية،  املنهج أكثر يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية بالعلوم التربوية

  وتعد نتائج املنهج التجرييب من أدق النتائج.

وتعود دقة هذا املنهج إىل قدرة الباحث على التحكم باملتغريات وضبطها، حبيث 

يضمن تأثري متغري واحد مستقل على متغري واحد تابع، وذا جيب أن تكون 

ل اإلجراءات املستخدمة يف املنهج  دقيقة، وذلك من خالل ضبط ومنع تدخ

متغريات أخرى، قد تؤثر على املتغري التابع باستثناء متغري واحد، فيقوم الباحث 

  ).168 :2004بتطويعه أو حتديد قياس تأثريه يف التجربة (زيتون،

وتنبع أمهية هذا النوع من املناهج يف كونه يشمل حالة استقصاء العالقات اليت 

قيد البحث، فعندما يتم تنفيذ قد تؤثر أو تتسبب بشكل مباشر على املتغري التابع 

مجيع خطوات البحث التجرييب بدقة وبعناية فإنه يكون قادراً على إعطائنا 

  أفضل دليل عن صحة العالقة ما بني السبب والنتيجة للظاهرة املبحوثة.

  

  إجراءات التجربة:

يقيناً، إنَّ إجراءات التجربة املخربية يف املنهج التجرييب تتطلب درجة عالية 

اإلتقان واملهارة والقدرة على اإلحاطة بكافة املتغريات اليت قد تؤثر على من 
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الظاهرة املبحوثة، وجيب أنْ يالزم معها الكفاءة واملهارة الالزمة، حيث يوجد 

حاجة وضرورة إىل حصر وضبط العوامل واملتغريات األخرى، اليت قد تؤثر على 

  املتغري التابع قيد البحث.

رض أننا نريد أنْ نبحث يف أثر التعليم عن طريق استخدام مثال تطبيقي: لو نف

احلواس اخلمسة لدى أطفال املرحلة االبتدائية، فاملتغري املستقل هنا هو استخدام 

طفل واكتساب املعلومة بشكل احلواس اخلمس. واملتغري التابع هنا هو تعلم ال

  واضح.

ؤثر على املتغري التابع أوالً: حنتاج يف البداية إىل ضبط املتغريات اليت قد ت

حىت نستطيع التأكد من أنَّ املتغري املستقل هو املسؤول عن النتائج/ النتيجة اليت 

سوف نتوصل إليها، ويف هذه احلالة نعمل على اختيار عينة متجانسة من األطفال 

يف الصف الثاين االبتدائي من حيث العمر، واملكانة االقتصادية، مكان السكن، 

  ..اخل..، نوع املدرسة (حكومية، خاصة)، عليمي للوالديناملستوى الت

  

ثانياً: نقوم بعدها بتقسيم الفئة املختارة إىل قسمني، فلنفرض أنَّ اتمع 

إناث يف الصف الثاين يتجانسون بدرجة عالية جداً  6ذكور، و 6املبحوث لدينا هو 

  غريات املضبوطة، وتكون كما يأيت.من حيث اشتراكهم بنفس املت

اموعة األوىل: تسمى اموعة التجريبية: وهي اموعة اليت ختترب 

إناث)  3ذكور، و 3العامل املستقل، ويف حالتنا هذه، نقوم بإعطاء املعلومات للطالب (

تعليمهم عن طريق استخدام عن طريق استخدام الرسومات واألشكال اهلندسية، و

  احلواس.

 3لضابطة: وهي اموعة من الطالب (واموعة الثانية: تسمى اموعة ا
إناث) الذين لن خيتربوا، ولن يتعرضوا للعامل املستقل (مواد وأشكال  3ذكور، و

  هندسية)، وإعطاؤهم املعلومات بشكل نظري أو تقليدي.
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بعد االنتهاء من ذلك، بفترة زمنية حمددة مسبقاً، نطلب من األطفال يف 

ة مثال: هل اخلشب يطفو على سطح املاء؟ اموعتني تفسري نتائج جتربة حمدد

من املؤكّد أنَّ اموعة التجريبية ستدرك ذلك، وتفسرها بطريقة ختتلف عن 

  اموعة الضابطة.
  

  أمثلة أخرى:

  أثر مادة اإلحصاء على حتصيل الطالب يف مادة أساليب البحث الكمي.

  أثر مشاهدة أفالم العنف على سلوك األطفال.

  اعي على التعلم.أثر اللعب اجلم

أثر التعلم احلواري على تنمية روح املسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة 

  .اخلليل

  أثر املسؤولية االجتماعية على االلتحام اتمعي.

كما هو مالحظ يف األعلى، أنَّ مواضيع البحث يف املنهج التجرييب تبدأ بكلمة 

ها من املناهج كوا حتمل "أثر"، وهذا ما مييز البحوث التجريبية عن غري

خاصيتني، األوىل: دقة النتائج، والثانية: نستطيع تكرار التجربة مراراً واحلصول 

  على نفس النتائج، حيث إننا نقيس أثر متغري مستقل واحد على متغري تابع.

  

  ع التجارب:اأنو

) إال 55-54: 2000 املنهج التجرييب (عليان وغنيم،تتعدد أنواع التجارب يف

  أنواع رئيسية. 3 ننا سنعتمد يف هذا املدخل علىأ

) التجارب املخربية: حيث يقوم الباحث بتجهيز بيئة مصطنعة ختتلف عن 1

البيئة الطبيعية، حىت يستطيع خلق ظروف متكنه من التحكم وضبط املتغريات 

األخرى اليت قد تؤثر على الظاهرة املبحوثة، وبذلك يتم عزل املتغري التابع وهو 

هذه احلالة الظاهرة املدروسة عن تأثري متغريات بيئة مستقلة، وميكن للباحث يف 
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يف هذا النوع من التجارب تكرار العملية مراراً وتكراراً حىت يتم التأكد فيه من 

  نتائج التجربة.

  مثال: أثر الضوء على درجة انتباه الطلبة.

باحث اجلمع ما بني ) التجارب امليدانية: يف هذا النوع من التجارب حياول ال2

البيئة املخربية والبيئة الطبيعية للظاهرة، من خالل توفري بعض األجواء 

املساعدة، وهذا النوع يكون أقرب إىل الواقع، وبالرغم من ذلك، فإنَّ الباحث 

االجتماعي جيد صعوبة قصوى يف ضبط املتغريات والتحكم ا، وهلذا تكون 

  ية.نتائجها أقل دقة من التجارب املخرب

  على استخدام العنف داخل الروضة. مثال: أثر الضوضاء

) التجارب التمثيلية: تقوم التجارب التمثيلية على أساس حالة متثيلية 3

لظاهرة موجودة يف الواقع، وتتم هذه األنواع من التجارب يف بيئة مصطنعة، ويف 

  هذه احلالة ال يستطيع الباحث ضبط مجيع املتغريات.

 القناع من قبل الشرطة على تعنيف السجناء. مثال: أثر وضع
  

  )18(رابعاً: املنهج األنثروبولوجي

إنَّ موضوع املنهج األنثروبولوجي هو اإلنسان، وما يتصل به من موضوعات 

(الفكر، والعادات، والتقاليد، وأشكال الكالم، واللغة، والرموز، واخلرافات، وقصص 

، واألفراح، الطعام، والنكتة، وطريقة الزواج، وأنواع )19(األجداد، والفلكلور والتراث

                                                             
أنثروبولوجيا والثقافية، ونثروبولوجيا، منها: األنثروبولوجيا االجتماعية الك عدة توجهات داخل األهن  - 18

 بنيوية.أو  لوجية: أنثروبولوجيا ماركسيةيويدأاللغة، ومنها أيضاً، ذات توجهات 
املنهج آليات البحث يف من طالع على بعض الفلكلور الفلسطيين، واال للتوسع يف جمال أنثروبولوجيا  - 19

). الدار دار أبونا: دراسات يف 1992( االنثروبولوجي الفلسطيين ومواضيعه، ينصح الرجوع إىل: كناعنة، شريف

 التراث الشعيب الفلسطيين.القدس: مركز القدس العاملي للدراسات الفلسطينية.    
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) وبكالم آخر علم اإلنسان هو: واختاذ القرارات داخل األسرة، واللباس...اخل

  "دراسة سلوك اإلنسان ومعتقداته يف بيئته االجتماعية الطبيعية".

يتقاطع املنهج األنثروبولوجي مع املنهج التارخيي من حيث اهتمامه بتطور 

ماعية أو بالكشف عنها، إال أنه ال يقوم بالبحث يف األحداث القوانني االجت

)، وإمنا هو 53: 1998واليت حدثت منذ زمن (حلس واألغا،التارخيية املاضية، 

يعيش التاريخ ويالحظ السلوك واحلدث، ويدرس الظاهرة بأبعادها الوظيفية يف 

لناس مع بعضهم البنية االجتصاسية والثقافية، وحياول البحث يف كيفية ارتباط ا

من خالل الرموز واملعاين يف وجودهم اليومي، وما يشكله ذلك من نواظم مسلكية 

مدعمة مبعتقدات البشر، وهلذا اعترب االنثروبولوجي فرانز بواس أنَّ هدف 

األنثروبولوجيا هو "الكشف عن القوانني اليت حتكم احلياة االجتماعية" (حلس 

  ).71 :1998واألغا،

  

  ي..  النص.. جمتمع البحثاألنثروبولوج

يوجد توجهان يف فهم دور الباحث وعالقته باتمع املبحوث من حيث 

الصلة/املعرفة/ القرابة، حيث إنَّ التوجه الكالسيكي يف األنثروبولوجيا 

االجتماعية والثقافية يؤكد على عدم وجود صلة ما بني األنثروبولوجي وجمتمع 

م وجود عالقة سابقة تربط األنثروبولوجي البحث، فنالحظ وجود تأكيد على عد

به، ويعرب عن دوره يف اكتساب الثقة من املبحوثني، ويستمد سلطة وشرعية 

وعلمية كالمه وحتليالته على هذا األساس، إضافة إىل وجود نزعة تطورية يف 

تفسري تلك اتمعات هدفها املقارنة والتعميم (حممد، د.ت) (انظر/ي إىل أعمال 

 كي، وليفي شتراوش، وبواس، وتايلور، وبراون، وفيرب...اخل).مولينفنس
هنالك ميزة إجيابية لكون األنثروبولوجي غريباً (من خارج الوطن) عن اتمع 

املبحوث، وذلك مرتبط بعدم وجود مسلمات لديه، يتساءل ملاذا؟ وكيف يتصرف 
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د بالنسبة له، املبحوثون هكذا يف مواقف معينة؟ باعتبار أنَّ كل شيء غريب وجدي

حيفزه ذلك للتساؤل عن كل شيء حييط به: من مسلكيات، معتقدات، مسلّمات، 

وهلذا  - يف حني جند أنَّ الباحث احمللّي ليس لديه هذه القدرة - طقوس، قيم..اخل

نراهم يشددون على إمكانية فهم الواقعة/ احلدث/اتمع املبحوث، من خالل 

إلجابة عن الظاهرة قيد البحث، ومن املهم الشرح ملدى قدرم على التساؤل وا

مالحظة قضية أساسية دائماً ينوه هلا االنثريولوجيون القدامى: يقولون عندما 

غادرنا سلموا املبحوثني علينا حبرارة وبكوا، وهذا يعطي انطباعاً للقارئ على مدى 

  قدرم على كسب اهتمام وثقة اتمع املبحوث.

- جود عدة حماذير قد يرتكبها األنثروبولوجيوجتدر اإلشارة هنا، إىل و

  يف حبثه امليداين، وذلك العتبارات أمهها: - األجنيب

  . سذاجة الباحث: حيث ال يستطيع التمييز بني اخلطأ والصواب.1

. اجلهل بالثقافة: حيث إنَّ لثقافتنا العربية على سبيل املثال عدة حماذير، 2

 حيبذ االختالط ما بني اجلنسني، فقد ال منها أنَّ أغلبية اتمع الفلسطيين ال

يالقى اجلمع بينهما ترحيباً من اتمع احمللي، وبالتايل يؤثر على تقبل 

  .)20(األنثروبولوجي

. موضع ثقة: حيث إنَّ الباحث اخلارجي حباجة إىل وقت كبري لكسب ثقة 3

دف اتمع احمللي، وباالعتماد على اخلصوصية الفلسطينية، فقد يشك يف ه

ي املعلومات لصاحل االحتالل، أو قد يكون إسرائيلياً متخفياً صاألنثروبولوجي يف تق

  .)21(يبحث اتمع

                                                             
وبالتايل سهولة  ،جمتمع البحث أعتقد هنا أن جنس األنثروبولوجي قد يلعب دوراً مهماً يف مدى تقبله من قبل  - 20

املرتل وجود أنثربولوجية تعيش يف مرتله وتتصرف وجتول املرتل بدون  قد يتقبل ربفالوصول إىل املعلومات، 

 ال يستطيع األنثربولوجي ذلك. نيحماذير، يف ح
ك اإلسرائيلي يف مثالً كتاب الصحفي اإلسرائيلي يورام بينور، والذي عمل سابقاً يف جهاز الشابا /ينظرا  - 21

 .1991 قناة االحتالل الثانية، حيث نشر كتابه "عدوي نفسي" عام يفالثمانينيات، وبعدها كصحفي 
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. افتراضات خاطئة مبنية على مرجعية األنثروبولوجي الثقافية: فينبين 4

عليها خطأ (التحييز الثقايف) يف تفسري ظواهر ومسلكيات مرتبطة ببىن شرقية، 

 بناًء على ثقافته، فعلى سبيل املثال، يف األعراس فيحاسب ويقيم احملبوثني

الفلسطينية املنفصلة (الذكور عن اإلناث) يقوم الشبان بالرقص مع بعضهم البعض، 

أو يف جمتمعنا الفلسطيين يقبل الشباب بعضهم بعضاً، فيسعى األنثربولوجي إىل 

  الفلسطيين. فهمها وتفسريها انطالقاً من ثقافته، ال من ثقافة وعادات اتمع

. فهم دور األنثروبولوجي كناقل رسالة للمجتمع املبحوث: فكل شخص له 5

روايته اخلاصة حول أي قضية معينة، واليت تكون لب اهتمام األنثربولوجي 

ليسمعها كجزء من خطاب جمتمعي يتواجد يف التفاصيل واجلزيئات (األفراد)، 

كثرياً ما يفهم دور األنثربولوجي وهنالك رواية جمتمعية يتماهي معها األفراد، ف

  كناقل رسالة إىل األمريكان، الفرنسيني...اخل، حسب جنسيته.

، - أجنيب- نالحظ مما سبق، وجود إجيابيات وسلبيات جلنسية األنثربولوجي

ولكن جدير بالذكر أنَّ األنثربولوجيا الكالسيكية كانت تشدد على هذا البعد، من 

ييزه. يف حني نرى أنَّ االجتاهات يف أيامنا هذه حيث موضوعية الباحث وعدم حت

يف جمال األنثروبولوجية احلديثة تؤكد على أمهية كون األنثروبولوجي من نفس 

البلد، وهذه قضية مرتبطة بالتحوالت األيديولوجية العاملية، فيما يعرف بـ "ما 

بعد احلداثة" واليت كان من أهم مساا وخصائصها قلة التعميم، فتأخذ 

  خصوصية كل حالة حبد ذاا، وال متيل إىل التعميمات الكربى.

يف الوقت احلايل مل يعد الباحث غريباً عن جمتمع البحث، وإمنا من اتمع 

) يربر اختياره تمع البحث بأنه من أهل البلدة، 1984املبحوث، فنرى كناعنة (

ة، غاب عن اتمع املبحوث ويعرف العادات والتقاليد، ويتقن اللغة العربية والعربي

مدة زمنية كافية لضمان املوضوعية، وبعدها رجع لدراسة اتمع املبحوث. يف 

) عن مربرات لبحثها الختيارها Kanaaneh,2002( تبحث روضة كناعنةحني ال 
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للجليل كمجتمع للبحث، وإمنا تعرف عن نفسها، وعن عالقتها بالقرية، وعن هويات 

  لعائلة/ احلمولة/ القرية/ الدين.نتمائها هلا، مثل: اختتلف على مستويات ا

وهذا ما ينطبق على الكثري من الدراسات األنثروبولوجية احلديثة، حيث 

أصبحت الباحثة موجودةً يف النص، وتعرفنا أين موقعها من شبكة العالقات يف 

ضوع القرية وحميطها، وكلما زاد فهمنا للباحث كلما زاد فهمنا للنص/الفكرة/املو

أكثر، فموضوعية البحث تأيت من الباحثة، وتكون حذرة يف طرحها، فتقول: إنين 

ال أقول ذلك وإمنا فالن يقول ذلك. وذا تكون الباحثة  قادرةً على تفسري 

العالقات أكثر من غريها من الباحثني، باعتبارها من أهل القرية ومطلعة على 

نوعية يف البحوث  ، وهذه نقلةالقيم والثقافة وأسلوب العيش وطرق التفكري

  األنثربولوجيا.

وختاماً، نقول إن البحوث األنثروبولوجيا تعتمد على النهج الكيفي والكمي يف 

استقصاء املعلومات، وتشكل أدواته (املالحظة، املالحظة باملشاركة، االستبانة، 

قوم بالتوسع يف املقابلة، املقابلة املقننة) املصدر الرئيس يف استقصاء املعلومات، وسن

  بعض األساليب واألدوات يف املبحث التايل.
  

  مراحل تنفيذ البحث:

  تعريف املواضيع اليت سيتم حبثها.  ) أ

 تصميم أداة البحث.  ) ب
 تسجيل املشاهدات واملالحظات بطريقة منظمة.  ) ت
 حتليلها.و تبويبها وتنظيم املعلومات  ) ث
  كتابة التقرير النهائي.  ) ج

  أمثلة على املنهج األنثربولوجي

) لبلدة أرطاس "أساليب احلياة Hilma Granqvistاسة هيلما غرانكفست (در

  يف قرية أرطاس".
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  أسلوب حياة األسرى داخل معتقالت االحتالل.

  منط حياة املتوحدين.

  ميكانيزمات املرأة يف التأثري على القرارات األسرية.
  

  خامساً: املنهج املقارن

لبشر، وخصوصاً املقارنات اليت جنريها يبدو أنَّ املقارنة مكون أساسي يف طبيعة ا

يف شىت مناشط احلياة اليومية اليت خنتربها، وال جند هلا تفسرياً أو تقبالً، املهم 

يف ذلك هو مقارنتنا حلالة ثابتة مع أخرى متغرية، باعتبار أنَّ العقل البشري أكثر 

الظاهرة ميالً الستيعاب الثابت يف األحداث والظواهر، ومقارنته مع احلالة/ 

  املتغرية اليت قد تكون مبهمة غري مقبولة من طرفنا.

فقد نقارن بني طفلنا ذي اخلمس سنوات مع ابن عمه/جاره يف قدراته على 

حفظ األغاين أو بعض من اآليات القرآنية، أو الكتاب املقدس، ويكون هنالك 

لبارحة تنافس ضمين يف ذلك، وقد نقارن أسعار اليوم للسلع األساسية وأسعار ا

)، يف حني قد تذهب امرأة طاعنة يف السن أبعد من ذلك 138 :2011(جينغرج،

يف قوهلا جيل اليوم "أخالقه سيس" يف مقارنتها جليلها قبل ثالثني عاماً أو أكثر، 

ومييل السياسيون واحلقوقيون إىل مقارنة القيم والظروف االجتماعية ومكانة 

) واالنتفاضة الثانية 1987نية األوىل (املراة ودورها يف االنتفاضة الفلسطي

)، ويذهب رجال القانون يف مقارنة لقوانني الدول ومدى انسجامها أو 2000(

اختالفها مع القانون الدويل يف قضية ما، ويسعى علماء االجتماع الديين يف مقارنة 

األديان من حيث الوظائف االجتصاسية اليت يلعبها يف اتمع...اخل من األمثلة 

  اليت قد نسوقها يف هذا السياق.

وذا نرى استخدامات املقارنة متتد من املسلكيات الصغرية بني شخصني أو 

مؤسستني، أو شكل العائلة، وأمهية القرابة، لتتجاوز النظم الوطنية، وتذهب 

املقارنة أيضاً يف ما بني الدول من حيث التشكيالت االقتصادية واالجتماعية، 
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)، وثقافات الشعوب...اخل، Almond & Verba, 1963ة (والشخصية الوطني

ولكن من املعروف لنا بأنَّ هنالك اختالفاً يف معاجلة اإلنسان العادي لظاهرة ما، عن 

معاجلة الباحث يف احلقل االجتماعي واإلنساين، من حيث املناهج العلمية 

ملعلومات املستخدمة (تارخيي، وصفي، أنثروبولوجي) والطرق العلمية ومصادر ا

  ودقتها يف املقارنة اليت تعاجل ظاهرة ما، حددت سلفاً.

ومن علماء االجتماع الذين سبق وأن استخدموا منهج املقارنة: دوركهامي، 

وماركس وفيرب، حيث إنَّ لألخري مسامهة جيدة من حيث استخدام تقنية مهمة يف 

يف مقاربته وحتليله  "Pure Type" /املثايلاملقارنات، وهي مسألة النموذج الصايف

ألشكال البريوقراطية والسوق، وما عناه فيرب بالنموذج هو متثيل صورة صافية 

عن ظاهرة ما، ليس بالضرورة موجودة يف الواقع بصورة كاملة، حيث تساعدنا 

عملية النمذجة من الناحية املنهجية على التعرف إىل السبب والنتيجة اليت تقف 

صعوبة النمذجة يف الدراسات االجتماعية واإلنسانية،  وراء الظاهرة، وبالرغم من

إال أنها توفر علينا الوقت واجلهد، فلو افترضنا أننا سنقوم برسم منوذج للشكل 

الثقايف يف مدن وقرى وخميمات اتمع الفلسطيين، فقد حنتاج إىل سنوات طويلة 

ا نقوم باختيار مناذج لدراستها، هذا إىل جانب الكلفة العالية اليت تتطلّبها، وهلذ

ممثلة ضمن شروط ومعايري علمية، فنختار مثالً مدينة واحدة وقرية واحدة 

وخميماً واحداً. ولكننا نعرف أنَّ املدن الفلسطينية ال تتشابه كثرياً، فثقافة غزة ال 

تشبه رام اهللا، وثقافة اخلليل ال تشبه نابلس، فنقوم باختيار مناذج للمدن 

يل، القدس، بيت حلم، نابلس، رام اهللا، غزة ..اخل) تلخص حالة الفلسطينية (اخلل

التشابه واالختالف، وجتيب عن وحدة االهتمام للبحث الذي نقوم به، كأن يكون 

دور نسق القرابة يف صنع القرار السياسي يف تلك املدن، انظر/ي مثالً للنموذج الذي 

ة يف الضفة الغربية ) للمدن الفلسطيني2008تراكي وجقمان (وضعته كلٌّ من 

  (نابلس، اخلليل، رام اهللا).
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من خالل  )22(يهدف املنهج املقارن إىل التعرف على كيف وملاذا حتدث الظواهر؟

مقارنتها مع بعضها البعض (جمتمع البحث أو وحدة االهتمام) والكشف عن أوجه 

) أو كليهما  Ragin,1994:105؛56: 2000(عليان وغنيم، )23(الشبه واالختالف

) جماالت املقارنة يف أربع نقاط، نذكر اثنتني 230 :عاً. حيث حيدد حممد (د.تم

  منها:

. أوجه الشبه واالختالف بني األمناط الرئيسية للسلوك االجتماعي 1

. منو وتطور االجتاهات االجتماعية 2(السلوك االنتخايب بني حمافظتني/ دولتني) 

  اسية يف دول خمتلفة).(الثقافة السي والثقافية يف جمتمعات خمتلفة

للمناهج البحثية حماذير وصعوبات قد يقع الباحث فيها، فهنالك خصوصية 

يرتلق ا  للمنهج املقارن، ألنَّ عملية النمذجة اليت يهدف إليها الباحث/ة قد

  الباحث/ة إىل التحييز وهي:

(دول متقدمة ودول متخلفة، مدن وريف،  . مشكلة اختيار وحدة املقارنة1

  ات، أو شخصيات).مؤسس

  . قضية حتديد مؤشرات املقارنة اليت سيقوم البحث باالستناد إليها.2

  . إمكانية املقاربة بالنسبة للمؤشرات اليت متَّ حتديدها.3

  ).235: . مشكلة املعاينة (اختيار عينة ممثلة) (حممد، د.ت4

  

                                                             
أدوات البحث الكيفي هي كيف وملاذا؟ وهو ما جيعل أيضاً املنهج املقارن مستخدماً النهج الكيفي  تذكر/ي أنَّ  - 22

 .حثيف تفسريه وقراءته للظاهرة قيد الب والكمي أيضاً
ضمنياً بشكل عام يفيد حبالة  استخدام اإلنسان العادي للمقارنة، حتمل معىن من املهم اإلشارة هنا إىل أنَّ  - 23

يف ذاكريت دائماً سؤال يف التوجيهي  صقتيل البعض، اليت يكون بصدد مقارنتها ببعضها، التشابه يف وحدة االهتمام

ختالف ما بني نظرييت ماركس ودوركهامي حول تقسيم الشبه واالذكر أوجه ايقول: فرق وقارن، أو يف اجلامعة: 

 ختالف من الناحية املنهجية.ي، فاملقارنة  تعين التشابه وااليالعمل. وهذا خطأ برأ
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  )24(مثال تطبيقي حول الثقافية املدنية يف املدن الفلسطينية

على الباحث حتديد موضوع البحث ووحدة  : جيباملقارنةحتديد وحدة أوالً: 

االهتمام، والذي ينطلق من التساؤل التايل: ملاذا ختتلف املدن الفلسطينية ثقافياً 

عن بعضها البعض، فأصبحت ثقافة بيت حلم خمتلفة عن ثقافة اخلليل، وهنا 

يكمن بفرادة التجربة  نكون قد حددنا املدينتني للمقارنة، والسبب يف االختالف

التارخيية اليت مرت ا كلتا املدينتني، إضافة إىل التشكيالت السياسية 

  واالجتماعية واالقتصادية فيهما.

أن يقوم الباحث بتحديد املباحث اليت  : جيباملقارنةثانياً: حتديد مؤشرات 

  سيقوم على أساسها بعملية املقارنة، وهي:

وبنية اجتماعية خمتلفة: حتليل السياق  املبحث األول: أرضية متشاة

التارخيي واالقتصادي والثقايف واالجتماعي اليت نشأت فيه املدينتان، وكيف أثر 

  ذلك على تباين األمناط املسلكية والتوجهات ن، يف وقتنا احلايل.

  

املبحث الثاين: صورة املدينة: ما بني التسامح والتقليدية: قياس كيفية تأثري 

  دينة على معتقدات املواطنني وبالتايل مسلكيام.مسعة امل

  

املبحث الثالث: حارات املدينة وتشكيل البلدية: الثابت واملتحول: حتليل الشكل 

التارخيي لتشكيل البلديات (من الطوائف كما هو احلال يف بيت حلم والعائالت يف 

ذلك، حىت  اخلليل) واالستمرارية التارخيية للقوى االجتماعية والسياسية يف

وقتنا احلايل، وذلك باالعتماد على نتائج االنتخابات التشريعية والبلدية (قانون 

  ).2006، وانتخابات الس التشريعي 2005انتخابات البلديات 

                                                             
جملة حلم واخلليل"  ت) "ثقافة املدن، مرآا سكاا: دراسة مقارنة بني بي2010سالمة، بالل عوض.(  - 24

 .121 -95، 12 ، عضافاتإ
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املبحث الرابع: مؤسسات العمل املدين ما بني التقليد واحلداثة: نوعية وأهداف 

  لبىن االجتماعية والعائلية احمليطة ا.وبرامج مؤسسات اتمع املدين وتأثرها با

املبحث اخلامس: املرأة واحليز العام: باعتبار أنَّ هنالك عالقة ما بني تصورات 

  اتمع لدور ومكانة املرأة وشخصية املدينة اليت تعيش ا.

  
أحد املؤشرات على مدينة  : انطباقثالثاً: إمكانية املقارنة باستخدام املؤشرات

  مدينة أخرى، كعدم توفر البيانات واملعلومات.وعدمه على 
  

هل متّت دراسة مجيع التجمعات يف مدينة : رابعاً: مشكلة اختيار العينة املمثلة

اخلليل وبيت حلم (القرى واملدن واملخيمات)، لكي متثل اتمع املبحوث، أم ال؟ هنا 

ني ومعلومات يف هذه الدراسة متّ االكتفاء مبعلومات مفصلة حول مركز املدينت

متفرقة عن األطراف، استناداً إىل أرضية علمية مفادها: أنَّ املركز يلعب دوراً 

مهماً يف جماالت اهليمنة الثقافية "الثقافة السائدة" وقدرته على التأثري على 

  احمليط، من حيث املنظومة القيمية والثقافية املرتبطة باملدينة.
  

فمصداقية البحث املقارن ترتبط : خامساً: التأكد من مصداقية البحث

مبصداقية املعلومات والبيانات والرواية التارخيية والتحليالت املستخدمة، ومن 

املفضل الرجوع إىل معلومات وبيانات مستمدة من باحثني حمايدين، أو من جهة 

حكومية. حيث مت التأكد من مصداقية البحث اعتماداً على بيانات خام ونسب 

از املركزي لإلحصاء، وجلنة االنتخابات املركزية، وبيانات من إحصائية من اجله

 االس البلدية.
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  مقارنة ما بني املناهج والطرق يف البحوث االجتماعية

ولتقدمي خالصة ملناقشتنا واستعراضنا ألهم مناهج البحث العلمي املستخدمة 

بيات والسلبيات يف حقل العلوم االجتماعية واإلنسانية، نقوم بوضع أهم اإلجيا

  للمناهج العلمية.

  ) إجيابيات ومآخذ املناهج2جدول رقم (

  مآخذ  إجيابيات  اسم املنهج

  املنهج

  التارخيي

توفري بيانات ومعلومات مهمة 

حول أعداد كبرية من األفراد 

واجلماعات، كما تساعد على الكشف 

على عوامل ومتغريات هلا عالقة يف 

  ن.ظواهر اجتماعية يف الوقت الراه

االفتقار إىل املصادر والبيانات األولية 

املتاحة، واليت قد يشوا النقص أو 

التحييز، يصعب تفسري مصادر البحث 

  املوثقة.

  املنهج

  الوصفي

مجع بيانات ومعلومات مبستوى 

عالٍ من الكفاءة حول أعداد كبرية 

من املواطنني، وتساعد على إجراء 

  مقارنات دقيقة بينهم.

سطحية أو ضحلة، حيث تكون اإلجابة 

إن االستبانة موحدة ومنمذجة وبالتايل 

تتالشى الفوارق واالختالفات, وقد تعرب 

اإلجابات عما يعتقد أنَّ املبحوثني حيملونه 

  من وجهات نظر، ال عن الواقع الفعلي.

  املنهج

  التجرييب

ميكن التحكم مبتغريات حمددة 

مسبقاً، ويسهل بالعادة تكرار 

  يف أوقات الحقة. التجارب نفسها

يتعذر إحضار جوانب كثرية من احلياة 

ودراستها يف ظروف مشاة، وربما يتأثر 

  املبحوثون ببعض العوامل املوجودة باملخترب.

  املنهج

  االنثربولوجي

يقدم يف العادة معلومات أغىن 

وأعمق مما تقدمه األساليب 

  األخرى.

ميكن االعتماد على هذا املنهج يف دراسة 

ت بسيطة، وتصدق النتائج على مجاعا

  اجلماعات املبحوثة.

  املنهج

  املقارن

يقدم لنا مقاربات يف أوجه 

الشبه أو االختالف بني 

  جمموعتني/قريتني/ شخصني.

  اإلغراق يف التعميم.

. ترمجة فايز الصياغ. 4).علم االجتماع . ط2005مصدر هذا اجلدول كتاب: جديرت، أنتوين (* 

  .العربية الوحدةبريوت: مركز دراسات 
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  ) حول املناهج4مترين رقم (

  

  املطلوب منكم يف هذا التمرين اإلجابة على ما يلي؛

. ملاذا يعد استخدام املنهج الوصفي من أكثر املناهج استخداماً يف العلوم 1

  االجتماعية واإلنسانية، أي عندما نستخدمه، ما نقول يف تربيرنا الستخدامه.

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................  

. ما هي إجيابيات وسلبيات كون الباحث األنثروبولوجي من نفس اتمع 2

  الذي يبحثه أو من خارج اتمع املبحوث (أجنيب).

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................  
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  ) إجيابيات وسلبيات5مترين رقم (

  

عزيزيت الطالبة، عزيزي الطالب، املطلوب منكم يف هذا الواجب؛ الرجوع إىل 

املصادر واملراجع يف األسفل كما ميكنكم أيضاً الرجوع إىل كتب ومراجع أخرى 

  يف املكتبة واإلجابة على األسئلة التالية.

  

  هج البحث العلمي.اذكر/ي إجيابيتني وسلبيتني لكلّ منهج من منا .1

 ضع مثاالً واحداً مناسباً لكل منهج من خارج األمثلة املطروحة يف املساق. .2
توثيق املعلومة من الكتب واالت العلمية اليت اعتمدمت عليها يف  .3

 اإلجابة.
 االستعانة بالنموذج املخصص لإلجابة، بعد املراجع. .4
 لتوضيح.) لإجيابيات واختالفات بني املناهجالنظر إىل ملحق ( .5

  املنهج الوصفي

  إجيابيات:

1.................................................................................. 
2..................................................................................  

  سلبيات

1.................................................................................. 
2..................................................................................  

  مثال على املنهج

....................................................................................  

  جابةتوثيق املصدر الذي اعتمدمت عليه يف اإل

....................................................................................

....................................................................................  
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  املنهج التارخيي

  إجيابيات

1....................................................... ...........................

2..................................................................................  

  سلبيات

1 ..................................................................................

2..................................................................................  

  مثال على املنهج

....................................................................................  

  توثيق املصدر  الذي اعتمدمت عليه يف اإلجابة

....................................................................................

....................................................................................  

  

  املنهج التجرييب

  إجيابيات

1.................................................................................. 
2..................................................................................  

  سلبيات

1 ..................................................................................

2..................................................................................  

  مثال على املنهج

....................................................................................  

  توثيق املصدر الذي اعتمدمت عليه يف اإلجابة

....................................................................................  

....................................................................................  
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  املنهج األنثروبولوجي

  إجيابيات

1 ..................................................................................

2.................................................................................. 

  سلبيات

1.................................................................................. 
2..................................................................................  

  مثال على املنهج

.................................................................................... 

  إلجابةتوثيق املصدر  الذي اعتمدمت عليه يف ا

....................................................................................

....................................................................................  

  

  املنهج املقارن

  إجيابيات

1...................................................... ............................

2..................................................................................  

  سلبيات

1 ..................................................................................

2..................................................................................  

  مثال على املنهج

......................................................... ...........................

  توثيق املصدر  الذي اعتمدمت عليه يف اإلجابة

....................................................................................

....................................................................................  
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  املبحث اخلامس: أساليب البحث العلمي

   

  أهداف املبحث اخلامس:

مــن املتوقــع مــنكم أعزائــي القــراء بعــد قــراءتكم وفهمكــم للمبحــث  

  ي:اخلامس من الكتاب، أنْ تكونوا قادرين على ما يل

 .التمييز بني أساليب البحث العلمي 
     القدرة على اختيار األسلوب املناسب للمنهج العلمـي الـذي سـيتبع

 يف فهم ودراسة الظاهرة.
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  أساليب البحث العلمي
  

يرتبط أسلوب البحث العلمي ارتباطاً عضوياً باملنهج العلمي املتبع يف البحث، 

ءاً مكمالً للطريقة اليت سيتم تبينها من قبل الباحث للقيام ببحثه، فعلى وجز

سبيل املثال، ينسجم أسلوب املسح الشامل مع املنهج الوصفي الكمي، يف حني ينسجم 

أسلوب دراسة احلالة مع املنهج التارخيي وهكذا...، وهذا ال يعين عدم استخدامنا 

وجمتمع البحث، الذي حيدد املنهج  ألساليب أخرى معها، وإمنا حيكم ذلك هدف

واألسلوب املناسبني لتبنيهما، وعلى هذا األساس سنستعرض أهم وأكثر األساليب 

  اتباعاً يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية.

  

  أوالً: أسلوب املسح

يرتبط أسلوب البحث بالطريقة اليت سيقوم على أساسها التعامل مع جمتمع 

م األداة البحثية  للحصول على البيانات واملعلومات، حيث البحث، ومن مث استخدا

) السبب يف استخدام هذا األسلوب هو 44: 2000يعد كلٌّ من عليان وغنيم (

الغاية يف مجع بيانات ومعلومات عن عدد كبري من األفراد لوصف الظاهرة 

احلالية، ويصلح أسلوب املسح لدراسة جمال/ظاهرة واسعة جداً قد متتد على 

 ستوى البلد.م
) بني أنواع 2002) وعبد الرمحن والبدوي (2006يفرق كالً من شفيق (

  املسوح، فيقسموا من حيث املوضوع إىل:

: واليت تعاجل قطاعات ومواضيع عامة )General Surveys( مسوح عامة  ) أ

وشاملة تتعلق بـ: اجلوانب التعليمية، والسكانية، والصحة والتعليم، والنشاط 

.اخل، وعادة تشرف على املسوح العامة اجلهات احلكومية والرمسية، االقتصادي..

  كـ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين على سبيل املثال.
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): وهي اليت تم جبانب/قطاع واحد: Sector Surveysمسوح خاصة (  ) ب

 كالتعليم، والعنف املرتيل، ومسح الرأي العام، ومسح السوق، ومسح القرى...اخل.
  

  اال البشري، تقسم إىل:ومن حيث 

ويتم فيه دراسة أو مجع البيانات أو  )Total Surveysمسوح شاملة (  ) ت

املعلومات من مجيع أفراد جمتمع البحث، والذي قد يكون دولة، حمافظة، قرية، 

 مؤسسة.
ويف هذا النوع يتم االستعاضة عن ) Sample Surveysمسوح بالعينة (  ) ث

لة من مفردات جمتمع البحث، حيث يتم إجراء مسح شامل باختيار عينة ممث

كون الفرصة للجميع بأن يكونوا ت، واستخدام أساليب علمية يف اختيار عينة ممثلة

 جزءاً من العينة.
  وبالرغم من متيز املسح الشامل بالدقة، إال أنه يعاين من مشاكل تتعلق بـ:

  ارتفاع كلفة املسح. .1

 نات واملعلومات.. واحلاجة إىل فترة زمنية طويلة جلمع البيا .2
  . وبأنه حيتاج إىل جهد كبري. .3

وعادة ما يستخدم هذا النوع من قبل مؤسسات كبرية، كجهاز التخطيط، أو 

الدولة، أو وزارة خمتصة، ويستخدم أسلوب املسح (الشامل والعينة)  أدوات متعددة 

جلمع البيانات واملعلومات أمهها: (االستبانة، املقابلة الشخصية، املالحظة 

  ، الرجوع إىل الدوريات والكتب والروايات).)25(املشاركةب

  

  

  

                                                             
نظر/ي زايد، انادراً ما تستخدم املالحظة باملشاركة يف أسلوب املسح الشامل، إال أا تستخدم يف املسح بالعينة،  - 25

  .شركة ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ). خطاب احلياة اليومية يف اتمع املصري. القاهرة:1992( أمحد
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  أمثلة على املسوح الشاملة:

، مسح األبنية القائمة 2007، و1997التعداد السكاين لألراضي الفلسطينية 

  ، ومسح الرجل واملرأة.2002، ومسح املنشآت التجارية 2001

وح الشاملة، وحىت وجدير بالذكر، أنه ميكننا دائماً تعميم النتائج يف املس

لنا ذلك يف املسوح بالعينة، فال بد من تقدير قيم اتمع من خالل العينة،  يتسىن

. جيب متثيل 2. جتانس جمتمع البحث. 1عني االعتبار: بوذلك يكون بأخذ ما يلي 

. أن يكون حجم العينة كافياً ومناسباً مع جمتمع 3العينة املختارة تمع البحث. 

  ).0.05كون درجة الثقة عالية حبيث ال تقل عن (. أن ت4البحث.

  مثال على املسح بالعينة

  املشكالت النفسية واالجتماعية للمرأة العاملة يف مدينة البرية.

أثر وسائل اإلعالم احمللية على انتشار ظاهرة العنف لدى األطفال من سن 

 سنة يف مدينة غزة. 16- 10
  

  ثانياً: دراسة احلالة

بالعمق أكثر مما يتميز بوحدة االهتمام (سواء  )26(سة احلالةيتميز أسلوب درا

) منهجاً حبد Bob Stake( أكانت شخصاً واحداً أو جمتمعاً)، حيث مل يعتربها 

ذاا، وإمنا التركيز والتعمق بشيء، حيث يقول إن: "دراسة احلالة ليست خياراً 

اليت خنتارها لندرس  منهجياً، ولكنها اختيار ملا يدرس... بغض النظر عن الوسائل

احلالة. نستطيع دراستها حتليلياً أو تارخيياً... ونقيسها من خالل وسائل وأدوات 

).  ويعرف كلٌّ من عبد الرمحن Thomas,2011خمتلفة مركزين على احلالة" (

                                                             
 ؛ احلسن،98:2006 نظر/ي مثالً (شفيق،ااحلالة كمنهج،  الكثري من الكتب العربية تتعامل مع أسلوب دراسة - 26

نظر/ي (عبد الرمحن ا، اً) والقليل منها يعتربها أسلوب282 : 2001 ومهديل، ،فهميو؛ خاطر، 141 : 2006

و الطريقة أو أحسب معرفيت،  باعتبار أا التقنية   اًوصفها باملنهج ليس صواب نَّإ). حيث 293 : 2002والبدوي، 

  .ب الذي سأعتمده للتعامل مع اتمع املبحوثسلواأل
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) دراسة احلالة على أا "أسلوب يف البحث يدور حول 294 :2002والبدوي (

، قد تكون شخصاً أو مجاعة من Unitينة الدراسة التفصيلية لوحدة مع

كاملدرسة  –أو نظاماً اجتماعياً، أو مؤسسة  - كاألسرة أو اتمع احمللي - األشخاص

دف احلصول على أكرب قدر من املعلومات عن   - أو احملكمة أو السجن أو املستشفى

تاريخ  أو - إذا كانت احلالة شخصاً - تاريخ حياة هذه احلالة والتاريخ الشخصي هلا

احلالة وتطورها بصفة عامة. حيث تفيد هذه املعلومات يف وصف وتشخيص 

  وحتليل الواقع الراهن للحالة...".

نالحظ مما سبق، قضية التركيز على وحدة معينة للبحث املتعمق، يستدعي من 

الذي يعاين من مشكلة اجتماعية  خالهلا استرجاع ملعلومات سابقة عن املنتفع،

و الشخص/اتمع املبحوث حول ظاهرة معينة، وبالرغم من أن تستدعي احلل  أ

آلية التشخيص للمرض العالجي أو خطوات دراسة احلالة البحثية خمتلفة إال 

أما يشتركان يف خاصية التعامل مع املبحوثني يف فهم موضوع/مشكلة البحث من    

 Flash حيث مشاركتهم يف استرجاع تاريخ حياة املبحوث، حيث تعرف "
Back")27( .  

 حيث إنَّ أسلوب دراسة احلالة يستخدم يف العلوم االجتماعية واإلنسانية (علم

االجتماع، اخلدمة االجتماعية، علم النفس، العلوم السياسية واجلغرافية 

واالقتصادية، واالنثربولوجية...اخل)، وعليه ال بد من التفريق بني قضيتني 

حلالة املرضية كما هو احلال يف علم النفس مهمتني، أال ومها: عملية تشخيص ا

  الجتماعية واالنسانية، ونبدأ بـ:واخلدمة االجتماعية، وقضية حبثية يف العلوم ا

  

  

                                                             
النهاية، وبعدها يتم التطرق من فالم اليت تبدأ باأل ،سترجاع هذهلتوضيح العملية أكثر، نقوم بتشبيه حالة اال - 27

غتياله، ومن مث ينتقل الفلم إىل معاجلة اللقصة املراد عرضها، كما هو احلال يف فلم غاندي، حيث يبدأ الفلم بلقطة 

  .نضال غاندي السلمي
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  احلالة وخدمة الفرد: دراسةأ. 

يلعب األخصائي االجتماعي/ النفسي دوراً مهما يف دراسة احلالة من الناحية 

ة احلالة من أجل تقصي املعلومات التشخيصية للفرد املبحوث، حيث تستعمل دراس

عن املنتفع وحتليلها، ومن مث التدخل ملعاجلة االعتالل النفسي/االجتماعي للحالة 

) وحىت نستطيع توضيح ذلك، ال بد من رسم اخلطوط 144 :2005(احلسن، 

  العريضة للحالة املرضية، فيمكن تلخصيها مبا يلي:

(صعوبة تعلم، سرقة، اضطراب . املقدمة: واليت تشمل التعريف باملشكلة 1

الكالم، فقر، إدمان انطواء..) وبتارخيها، ومن مثَّ التعرف على املسامهني يف حتديد 

املشكلة (أخصائي اجتماعي يف املدرسة/مؤسسة، معاجل نفسي، األهل)، ووجهة 

  نظرهم يف احلالة.

سها، . مجع البيانات واملعلومات حول احلالة، ويتم استقاؤها من: احلالة نف2

األسرة، من له عالقة (أخت، أخ، زوج/ة، صديق/ة...اخل)  أخصائي اجتماعي، 

سجالت وتقارير من (طبيب، أخصائي نفسي/ اجتماعي، مؤسسة اجتماعية)، حيث 

يتم تطوير واستخدام استبانة، مقابلة، مالحظة، ومقاييس تصلح كأدوات جلمع 

  املعلومات والبيانات.

  فرد: حيث يتم تشخيص:. حتديد احلالة املرضية لل3

  أ. الفرد من حيث شخصيته/ا (منطوية، اجتماعية...اخل، القدرة على التكييف)

  ب. البيئة االجتماعية احمليطة به/ا (األسرة، األصدقاء، املدرسني...اخل).

. بيئية: 2. ذاتية: نفسية، عقلية، جسمية.1ج. العوامل املسببة للحالة: 

  رية.اقتصادية، سياسية، جمتمعية، أس

. اجلوانب املساعدة لعالج املشكلة: تتمثل يف الشخص نفسه، أسرته أو 4

  احمليطني به، أو باملؤسسات املمكن املسامهة يف العالج.

  خصائية.. حتليل وتقرير األخصائي أو األ5
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  باعتبارها حالة دراسية: احلالةب. دراسة 

ي قادر على حتليل يتم التركيز يف هذا اال على دراسة احلالة وفق منهج علم

وقراءة الظاهرة املبحوثة، واليت ال تعين بالضرورة حالة مرضية، أو تعرب عن 

طفرات شاذة عن اتمع بقدر ما تعرب عن ظاهرة جمتمعية تستدعي التحليل 

مجاعة اجتماعية  ؛والبحث، واحلالة يف هذا السياق قد تعىن بنظام اجتماعي

، شلة اصدقاء، أسرة، مؤسسة، أو جمتمع معينة: حركة اجتماعية، مجاعة مهمشة

 .)28(ودولة أو حىت شخصاً
  

  خطوات أسلوب احلالة:

  هنالك جمموعة من اخلطوات اليت حتدد مسار دراسة احلالة:

) حتديد هدف البحث: حيث يتم فيه حتديد املراد من البحث، ويتأثر ذلك 1

  ).عرب حتديد وثيق ملوضوع البحث، ووحدة البحث (اتمع، العينة

) إعداد خمطط البحث: حيث يرسم فيها الباحث خطوات البحث، حىت 2

يتسىن له حتديد أنواع البيانات واملعلومات املطلوبة، وطرق مجعها وأساليب 

  حتليلها.

) مجع املعلومات: حيث يتم يف هذه املرحلة مجع املعلومات عن طريق األداة 3

  املالحظة).اليت ستستخدم يف البحث (املقابلة، االستبانة، 

) تنظيم وتبويب وحتليل البيانات/ املعلومات: ويف هذه املرحلة يتم مجع 4

  البيانات بعد حتديد الوسيلة للتحليل، ومن مث ترتيب املعلومات مبواضيع حمددة.

  ) نتائج البحث: مناقشة لنتائج البحث ومن مث كتابة تقرير البحث النهائي.5

                                                             
) ب. Case Historyسلوب احلالة؛ تاريخ احلالة (أ. أدراسة احلالة من من املهم هنا التفريق بني نوعني  - 28

باعتباره شخصية مهمة، األول )، حيث خيتلف الثاين عن Life Historyوأسلوب التاريخ الشخصي للحياة (

  ).1992، الربغوثيو كناعنة(نات واملعلومات، انظر/ي وتكون هذه الشخصية هي مصدر البيا ،تارخيية...اخل
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األسلوب يوفر معلومات تفصيلية  وخالصة لذلك، نستطيع القول بأن هذا

وشاملة وعميقة عن موضوع/ مشكلة البحث، والذي ال ميكن أن توفره أساليب 

البحث األخرى، إىل جانب مساعدته يف تكوين واشتقاق فرضيات جديدة مل يفكر 

  ا الباحث من قبل.
  

  أمثلة عن دراسة احلالة:

  ة.أثر الطالق النفسي واالجتماعي واملهين: دراسة حال

  املرأة املعنفة.

  االغتصاب واآلثار املترتبة على ذلك.

  احتياجات اتمع احمللي: قرية أرطاس منوذجاً.

  الوصمة االجتماعية للمرأة اليت تعرضت لالغتصاب.
  

  ثالثاً:أسلوب حتليل املضمون

يعد حتليل املضمون من األساليب اليت أصبحت البحوث االجتماعية  

 الفترة األخرية، باعتباره قادراً على وصف األبعاد واإلنسانية تعتمد عليه يف

الضمنية والشكلية موعة من التشكيالت ذات العالقة باالجتاهات النفسية، 

  واالجتماعية والفكرية، والقيمية، والعاطفية للفئة/الوحدة املبحوثة.

تتعدد احلقول املستخدمة ألسلوب حتليل املضمون، ابتداًء من جماالت اإلعالم 

والصحافة، مروراً بالدراسات النفسية، والقيمية، والثقافية، حىت االنثروبولوجية 

)، ونستطيع أيضاً استخدامه 330-322: 2002(عبد الرمحن والبدوي،

وتطبيقه يف جمال فهم السلوك اجلمعي مثل املظاهرات (خاطر، وفهمي، ومهديل، 

م من اتمع والنظام ) وأحداث العنف وردات الفعل اهلادفة لالنتقا286 :2001

السياسي، على شكل أعمال دف إىل النيل من النظام السياسي، واليت تعرب عنها 

عمليات تكسري إشارات املرور، وحرق اإلطارات يف الشوارع الرئيسية، وهدفها كسر 
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 2000القوانني كتعبري رمزي عن سلطة النظام، كما حدث يف انتفاضة األقصى 

نيون الذين يعيشون داخل حدود فلسطني التارخيية حني قام بذلك الفلسطي

1948 .  

إىل جانب قدرتنا االعتماد عليه يف حتليل األبعاد القيمية والتنظيمية 

واملطلبية للمتظاهرين يف ساحة احلرية مبصر خالل الثورة املصرية، وذلك من 

أن  خالل حتليل مضمون الشعارات اليت رفعت، وما ينطبق على هذه احلالة نستطيع

  نسحبه على مواضيع أخرى متعددة.

وجاء تطور هذا األسلوب نتيجة لتعذر التواصل والتفاعل الوجاهي مع املواضيع 

، فيعد من الوسائل غري املباشرة يف البحث االجتماعي؛ ألن موضوع )29(املبحوثة

البحث هو الذي حيدد األسلوب والوسيلة اليت سيتبعها الباحث يف حبثه، فمصدر 

ت والبيانات يكون مستنداً إىل (كتب، جمالت، جرائد، مقابالت، صور، املعلوما

  تسجيل فيديو، خطابات، كلمات، شعارات، بيانات سياسية، رموز ... اخل).

يعرف أسلوب حتليل املضمون بظاهرة التكميم للمعلومات املستمدة من مفردة 

ة، وحىت البحث، خصوصاً البحوث الكمية، واليت تنتشر يف البحوث اإلعالمي

االجتماعية، وهذا موقف خالٍ من الصحة، وإن صدق من حيث الشكل، ويستوحى 

حيث يعتربه ) Berelson,1965هذا املوقف من التعريف الذي قدمه برييلسون (

ر لالتصال" "األسلوب الذي يهدف إىل الوصف املوضوعي املنظم للمحتوى الظاه

من معان ورموز صادرة عن وما يتصل ا  )318: 2002(عبد الرمحن والبدوي،

  الشخص أو النص أو الشكل اهلندسي للمنازل القدمية واحلديثة.

ويغيب عن التعريف السابق التحليل الكيفي للمعلومات والرسائل اليت هي 

باألصل كيفية، وهو أمر درجت عليه البحوث االجتماعية واإلنسانية، واليت ال 

                                                             
  ستمدت من املبحوثني مباشرة.اننا نقوم بتحليل املضمون ملقابالت إ إذليس بالضرورة يف مجيع املواضيع،  - 29
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ة عن التحليل الكيفي ملوضوع البحث، جند فيها فرضيات أو قوانني اجتماعية ناجت

  .)30(والبنية السياسية واالجتماعية اليت أنتجت هذا اخلطاب
 

  وحدات أسلوب حتليل املضمون:

عبد الرمحن  هناك عدة طرق ووحدات يتبع فيها حتليل املضمون، يصنفها

  ) إىل ما يلي:335: 2002والبدوي (

احث مسبقاً كلمة واحدة أو ): حيث حيدد وخيتار البWord. وحدة الكلمة (1

أكثر تعرب عن قيمة، أو رمز، أو حدث معني، مثل (الوطن، كرامة، مقاومة، الكوفية) 

ويقوم بعدها بتصميم قوائم، يسجل فيها تكرار ورود الكلمة يف مادة التحليل. 

وجدير بالذكر أننا ال نقوم بالبحث مباشرة عن هذه الكلمات فقط يف النص، وإمنا 

تدل عليها، فمثالً، ميكن أن نصنف الكلمات التالية حتت مسمى الوطن على كلمات 

  (فلسطني، أرض اآلباء واألجداد، بلدنا..اخل) وحيلّل السياق الذي أنتجها.

): وهي فكرة تدور حول موضوع/ مشكلة معينة، Theme. وحدة املوضوع (2

ل حتليل وينوي الباحث حتقيقها: تشكيل احلكومة الوطنية الفلسطينية من خال

  العناوين الرئيسية يف اجلرائد الفلسطينية الثالث "األيام، القدس، احلياة".

  مثال: حتليل املقاومة باحليلة من خالل حتليل بعض األمثال الشعبية.

: ويتمثل هذا اال بتحليل مسات )Character( . وحدة الشخصية3

الباحث، واليت قد  وصفات شخصية رئيسية اليت ترد باملراجع اليت يعتمد عليها

  تكون خيالية، أو حقيقية:

  : حتليل شخصية الرئيس الراحل ياسر عرفات.1لمثا

  : حتليل صورة املرأة الفلسطينية كما تصورها األمثال الشعبية.2مثال

                                                             
نتج  عن  -ختصار هو كل شيءاب -فعل أو قول أو مسموع  أو مقروء أو حدث "كلّهنا:  فهوم اخلطابنقصد مب - 30

كامنة يف البنية؛ النظام االجتماعي والثقايف والسياسي، قامت بإنتاجه،  متدادات  ومعانااعة أو بنية هلا فرد أو مج

  مع حتليل اخلطاب كمرحلة متطورة من مراحل حتليل املضمون. ويتعامل مؤلف الكتاب
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): ويقصد ا وسيلة االتصال (كتاب، قصة، حديث، Item. وحدة املفردة (4

  لقيمة معينة حيددها الكتاب. ...اخل) وتستخدم مفردة البحث كوحدة حتليل

  مثال: حتليل كتاب التربية الوطنية للصف السادس.

): وتتمثل يف Space and Time Measures. وحدة الزمان واملساحة (5

تقسيم املضمون: تقسيمات مادية ملواد االتصال املرئية مثل األعمدة وعدد 

يستغرقها برنامج  السطور وعدد الصفحات، أو املسموعة مثل عدد الدقائق اليت

  معني، أو املسموعة، مثل طول الفلم، ومدة عرض إذاعة لربنامج تلفزيوين.

: املساحة الزمنية املستخدمة لعرض الربنامج االنتخايب لألحزاب 1مثال

(املدة الزمنية اليت تعطى  2006السياسية الفلسطينية يف انتخابات 

  بالتساوي).للحزب/الفصيل يف شرح وتقدمي برناجمه االنتخايب 

: حتليل طول الشريط اإلخباري يف تلفزيون فلسطني (أكثر أو أقل من 2مثال

  ثانية). 15

: حتليل املدة الزمنية للشريط اإلخباري يف تلفزيزن األقصى (اخلرب 3مثال

  كلمة مبا فيها حروف اجلر). 15القصري من مساته أن ال يزيد عن 

سلوب كونه ال حنتاج املبحوثني، أو ال إنَّ ما مييز استخدامنا لتحليل املضمون كأ

نستطيع االتصال م، فتكون املادة املطلوبة قيد البحث موجودة يف الصورة، 

الكتاب، وسائل االتصال اجلماهريي، اجلريدة، وهنا ال بد من اإلشارة إىل أنَّ 

 الباحث ال يؤثر يف املعلومات اليت يقوم بتحليلها، فتبقى كما هي قبل وبعد البحث. 

: حول دور الصحف الفلسطينية يف نشر التوعية خالل انتخابات 1مثال عملي رقم 

، حيث قام الباحث بتحليل املضمون بشكل شامل للجرائد 2006الس التشريعي 

) 69: 2007دس، واحلياة، واأليام" ( األقطش،الفلسطينية الرئيسية، وهي "الق

مل تلعب دوراً يف انتقاد حركة حيث وصل إىل نتيجة مفادها أن اجلرائد السابقة 

فتح الستغالل مقدرات السلطة يف خدمة دعايتها االنتخابية، وال حركة محاس من 



117 
 

حيث استخدامها للشعارات الدينية، فقام بتحليل مضمون املقاالت واألخبار من 

حيث "اإلجيابية، احلياد، والسلبية" للحزبني الكبريين، ووجد النتائج التالية كما 

  ا اجلدول:يوضحه

  

  ) الرسائل السلبية الناقدة يف الصحافة الفلسطينية3جدول رقم (

 
حيث يفسر الباحث هذه النتيجة؛ بعدم قيام الصحافة بدورها يف انتقاد 

الكتلتني الكبريتني، والذي عمل على إضعاف فرص الكتل الصغرية، وساهم يف 

  نتيجة االنتخابات.

وللذهاب أبعد يف حتليل املضمون، تأيت عملية الترميز لالستجابات، كمرحلة 

ت/ الرموز/القيم...اخل، اليت حنصل عليها من أوىل يف عملية التكميم لالستجابا

  قبل احملبوثني أو مفردة البحث.

: حتليل املواضيع الرئيسية للجرائد الفلسطينية يف الصفحة 2مثال عملي رقم 

حماور رئيسة  7األوىل، حيث قام الباحث بترميز وتصنيف املواضيع الرئيسية إىل 

)، كما هو موضح يف 18: 2008عبان،يدة (شوجاءت نتائج حبثه لصحيفة احلياة اجلد

  ):4جدول رقم (

  رسائل حمايدة  رسائل سلبية  رسائل إجيابية
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نالحظ من اجلدول، أنَ الباحث قام بتصنيف املواضيع يف صحيفة األيام، ومن 

مث مت تبويبها يف سبعة تصنيفات، هيمن عليها قضية االنتخابات الفلسطينية، 

 وتلتها املفاوضات الفلسطينية، وتعرف هذه الطريقة يف التحليل "بالتكميم" وهي

عملية إحصاء، وعد، وإعطاء أرقام ونسب للمواضيع أو األفكار املراد تسليط 

  الضوء عليها، وحتليلها.

  

  ) االهتمامات لصحيفة احلياة اجلديدة/الصفحة األوىل4جدول رقم (

  الترتيب حسب القائمة  النسبة%  التكرار  االهتمام

  1  50  55  االنتخابات الفلسطينية
  2  16.3  18  سطينيةالعالقات واملفاوضات الفل

  3  11.8  13  شؤون إسرائيلية
  4  8  9  قضايا عربية وإقليمية

  5  7  8  قضايا دولية
  6  3  4  قضايا احلج

  7  2  3  العراق

 
  مثال افتراضي:

باحثة فلسطينية أرادت القيام ببحث يتعلق بـ صورة املرأة الفلسطينية كما 

ثل حمطة تلفزيونية/ يعكسها اإلعالم، فمن املمكن أن ختتار وحدة اهتمام م

  إعالمية/ صحيفة...اخل لترى كيف يتم تصويرها، ورسم صورة هلا.

ومن هنا الواجب التفكري بوضع فئات حتليلية نقوم على أساسها باستقصاء 

املعلومات عنها، مثل: "أم شهيد، مناضلة، حزينة، ربة مرتل، فالحة، أو فتاة عاملة 

  بيبة...اخل".يف مهن خمتلفة أو غري عاملة، صديقة، ح

غياب طريقة التحليل الكيفية إىل جانب   - ويف أحباث عدة - نالحظ مما سبق

غياب فرضيات لعمليات التكميم تلك، حيث ال تعطينا هذه البحوث األبعاد 
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البنيوية اليت صاغت تلك األرقام، فمثالً، إذا قام باحث بإجراء دراسة حول 

احية استخداماتية يف أخبار جريدة مفاهيم/كلمات كـ "املقاومة واالرهاب" من ن

؟ فماذا يعين 1997القدس، والحظ أن كلمة "اإلرهاب" بدأ استخدامها فيما بعد 

ذلك؟ هل يكتفي الباحث بعد وإحصاء استخدامات تلك الكلمات دون البحث يف 

التغيريات اجلوهرية والبنوية اليت أثرت على صعيد املشهد السياسي الفلسطيين، 

اليت أصابت بنية اخلطاب السياسي واستيعابه هلكذا مفاهيم؟ أين أو التغيريات 

موازين القوى السياسية الداخلية واخلارجية من هذه التغيريات؟ ...اخل من 

األسئلة اليت ال تستطيع الطريقة السابقة اإلجابة عليها، باعتبارنا نبحث يف 

السياسي  مكامن اخلطاب والسلطة والقوة، وإال فكيف نستطيع فهم اخلطاب

  وهيمنته فيما يتعلق باملقاومة السلمية على خطاب األحزاب السياسية حالياً؟
  

) حول حتليل 1992من املهم هنا، اإلشارة إىل البحث الذي أجراه زايد (

اخلطاب اليومي يف اتمع املصري، وبالرغم من املالحظات اليت نستطيع أن نسجلها 

مسامهة جيدة ومثاالً منوذجياً يف استخدام  على البحث، إال أننا  نعد هذا البحث

تقنية حتليل املضمون، حيث يف سياق عرضه وتصنيفه ملوضوعات اخلطاب اليومي 

)، حاول أن جيمع عن طريق املالحظة 82 :للمجتمع املصري يف الفصل الثالث (ص

باملشاركة جمموعة كبرية من تفاعل أفراد اتمع املصري يف مواضيع ومواقف 

  :)5(كما هو موضح يف جدول رقممنها بعض ية خمتلفة ومتنوعة، خنتار اجتماع
  

حيث نرى أن الباحث قد صنف ورمز املواضيع يف ثيمات معينة، وقام بتكميم 

تلك املواضيع حسب املواقف االجتماعية، اليت مت مجعها ومن مث تقصيها من 

ليل الكيفي وهو جمتمع البحث،  وباشر يف التعليق عليها، ولكنه مل يستكمل التح

 وضع بعض االقتباسات أو االستشهادات اليت تعرب عن حمتويات كل موضوع

  اخلامس، وإمنا أجل ذلك إىل الفصل  )، (بالعادة يتم وضع اقتباسني من املبحوثني.
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  ) أهم ثالثة مواضيع لتحليل اخلطاب5جدول رقم (

  %  التكرار  املوضوعات

  %11.6  29  نقد التصرفات
  %9.6  24  خالفات

  %6  15  غالء األسعار

  

به، إعطاء وعند االقتباس اقتصر بذكر كلمات بسيطة وأمثلة، فكان من األجدر 

منوذج ملوقف اجتماعي من املواقف اليت مت استقصاء املعلومات عنه يعرب عن 

متثالت اخلطاب يف السلوك كامتداد للثقافة املهيمنة على اتمع املصري، وذلك 

الثيمات اليت جرى عليها التحليل، ولكنه اكتفى بذكر لتدعيم االقتباسات و

  ):6األعداد واالقتباسات اليت حلل استناداً عليها، كما هو موضح يف جدول رقم (

) أنَّ الباحث قد استخدم بعض االقتباسات، 6(كما نالحظ من جدول رقم 

ى واليت هي بالضرورة معربة عن حمتوى املواضيع ، بعد أن مت اطالع القارئ عل

البعد الكمي هلا، فيعلق كمياً ويوضح ما يريد الباحث، مث يعرج على التحليل 

الكيفي لتلك العبارات املرتبطة بالذهنية العربية مبتغريات خمتلفة، كالطبقة، 

الشرحية، مكان السكن...اخل، وهنا يأيت دور وضع فرضيات أو تساؤالت تعرب عن 

 طاب.تصاسية الكامنة وراء هذا اخلالقوانني االج
  ) جدول لتحليل اخلطاب6جدول رقم (

  االقتباس/االستجابة  %  التكرار  املوضوعات

"شايف جيل اليوم ما برد وما بصد، املهم يعمل اللي   20  50  التصرفات نقد

  بدو اياه"*

الواحد مش قادر جييب ألهله  "األسعار ولعت نار،  15  40  غالء األسعار

  عيش"

  ما بتخلفش زي األرض اللي مابتطرحش""الست اللي   10  30  صورة املرأة

* هذه اجلملة من الباحث ، وليست مرتبطة بنتائج البحث السابقة، وهنا ال حياسب الباحث على بعض 

  الكلمات اليت هلا عالقة باللهجة احملكية الفلسطينية أكثر من اللهجة احملكية املصرية.
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  ينالصورة...الرمز... الكلمة: تنقيب يف إركولوجيا املعا

يف انتقالنا إىل حمور ليس جبديد، بقدر ما حياول التعمق يف فهم القواعد 

األساسية اليت يستند إليها حتليل اخلطاب، فهي تذهب أعمق من التحليل الكمي 

) الكمي يف Coding(والكيفي يف أسلوب حتليل املضمون، حيث تعد قضية الترميز 

متطلباً أولياً يف حتليل تعترب أسلوب حتليل املضمون جزءاً تأسيسياً، ولكنها 

  اخلطاب.

إنَّ هنالك عدة تيارات ومدارس، تعد نفسها متثل حتليل اخلطاب، من بينها 

التوجهات األيديولوجية املرتبطة بالبنيوية، بصفتها نظرية مستقلة للبىن 

االجتماعية القائمة بذاا ومستقلة عن وعي األفراد(دوركهامي، ماركس، التوسري، 

اس)، والبنيوية بارتباطها باملعاين العامة؛ واليت تنص على أنَّ أفكارنا هلا وبوالنز

)، باعتبار أن البشر متارس طقوسها 1999كريب،بنية كامنة حتدد ما نقوم به (

اليومية، وتتحدث وتفعل العتبارات مرتبطة باحملايثة الثقافية واالجتماعية اليت 

  تولد داللة البنية الكامنة.

يف التحليل هو إسهامات املنهج البنيوي، الذي أعطى أمهية للبنية هذا التوجه 

الثقافية واتمعية على حساب الفاعل والفعل االجتماعي، فلو فرضنا مثاالً معيناً 

لنوضح ما نقصده هنا، وهو قراءة وتفسري احلملقة، فلنفرض أنّ شاباً حيتسي 

فما هي الرسالة اليت من املمكن القهوة يف كافيتريا اجلامعة محلق يف فتاة مقابله، 

أنْ نقرأها لتفسري هذا السلوك، والذي هو تعبري عن بنية جمتمعية وليست فردية، 

فمجتمنا أعطى األحقية للرجل احلملقة بالفتاة، نستطيع أن نعطي مجلة من 

التفسريات، إعجاب، جذب اهتمام، ...اخل ، حىت قد تكون نظرة جنسية، ولكن ما 

 نستطيع أن نقرأها إذا قامت فتاة باحلملقة بذلك الشاب، بعيداً هي الرسالة اليت

عن افتراض حسن النية لديها، ستكون الرسالة ذات بعد جنسي يف التفسري، ملاذا؟ 

ألن البنية الثقافية والدينية هي اليت تصوغ أدوارنا وتصوراتنا وتوقعاتنا 

الفهم اجلنوسي، فتعد وتفسرياتنا ملسلكياتنا ومسلكيات اآلخرين استناداً على 
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إستراتيجيات الفعل للشاب يف املثال السابق، وأمثلة اخرى عبارة عن متثالت قائمة 

على تسويغ الثقافة العربية اليت حدد جماالت وأفكار وتصرفات وطريقة جلوس 

  وابتسامة أعضاء اتمع ذكوراً وإناثاً .

ية (علم العالمات) يف إىل جانب ما سبق، سامهت الكثري من املدارس السيميولوج

إعطاء جماالت أخرى يف قراءة وحتليل الكتابة والصورة  والرمز والعالمة والكالم 

واللغة واخلطاب كنص قابل للتحليل، استناداً إىل قواعد صارمة حتكم الفعل 

االجتماعي كما هو احلال يف قواعد لعبة الشطرنج اليت حتكمها قوانني يف حتريك 

قواعد اللغوية من الصرف والنحو يف صياغة مجلة ما، ليتحول البيادق، كما هي ال

الكثري مما حييط بنا إىل جمموعة هائلة من الرموز يف امللبس واملأكل والبناء 

والشارع، وال نستطيع أن نقوم بتفسري رمز معني مبعزل عن عالقته وارتباطه مع 

لثورة، احلب، رمز آخر، فال نستطيع إدراك اللون األمحر، والذي قد يعين: ا

العاطفة..التوقف، مبعزل عن اللون األخضر، احلياة، الطبيعة، االنطالق، هذه 

العالقة اجلدولية اليت تفسر لنا الكثري من العالمات والرمز على أرضية وقاعدة 

 الدال واملدلول.
) من أفضل األمثلة اليت نستطيع 2010ويف نفس السياق، يعد حبث بوعزيزي (

ا الباب، حيث درس مدينة تونس من الشوارع، اليافطات، السيارات، أن نسوقها يف هذ

الدعاية، اللغة املستخدمة يف الدعاية، األلوان، الرصيف، الشارع، احليز العام..اخل 

وتعامل مع ما سبق كنص حتليلي يوضح الالمساواة يف بنية األحياء الفقرية 

ية السياسية واالجتماعية والغنية، فأنطق احلجر والشجر والبناء ليعرب عن البن

  ت صورة املدينة على هذه الشاكلة.اليت أنتج

) يف حبثه الترميز السياسي واهلوية 2004إضافة ملا سبق، حيلل بنكراد (

البصرية اخلطاب السياسي لألحزاب السياسية املغربية من خالل شعار احلزب 

اختياره بشكل  السياسي، والذي يوضح فيه العالقة بني احلزب والشعار الذي متَّ

يعرب عن توجهات احلزب السياسية، ونستطيع أن نسحب التحليل السابق، للمقاربة 
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على السياق الفلسطيين، فكثري من األحزاب السياسية استخدمت شعاراً ورمزاً 

  سياسياً هلا، وخارطة فلسطني، وبندقية، ولون حمدد.

  

  
  

  
 

ل شعارها أو األلوان فنستطيع تشخيص تلك األحزاب السياسية من خال

املستخدمة اليت تدل على البعد العقائدي واأليديولوجي، فمثالً استخدام خارطة 

فلسطني بصورة واضحة وبارزة أو غري ذلك، تعطينا تصوراً ورؤية عن اخلطاب 

السياسي واأليديولوجي الذي يتبناه كلٌّ من األحزاب السياسية السابقة، 

اجلبهتان الشعبية والدميقراطية وكذلك حزب فاستخدمت األحزاب اليسارية (

الشعب) اللون األمحر يف تعبري هلا عن انتمائها حلركات يسارية وماركسية أممية، 

واستخدمت حركة محاس اللون االخضر كتعبري ديين، واستخدمت سيفني للداللة 

  على الرؤية الدينية يف الصراع املصريي الذي سيكون بالسيف.

لقول، أن حتليل اخلطاب يقرأ الرموز واخلطاب واللغة وختاماً نستطيع ا

املستخدمة واملسلكيات باعتبارها امتدادات للثقافة، فدراسة األنساق الثقافية 

كفيل  واالقتصادية الكربى مبعزل عن اجلماعات الصغرية وفعل األفراد، غري

  بتقدمي صورة واضحة وعلمية.
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  ) نقد  وحتليل دراسة6مترين رقم (

  

هرهار،  ب من أجل اإلجابة على هذا الواجب قراءة الدراسة التالية:املطلو

). من التشرد إىل االحنراف: سوسيولوجيا الطفل يف وضعية 2009عبد اهللا (

  .120-98، 8الشارع. جملة إضافات،ع 

  . ما هو املنهج املستخدم يف الدراسة.1

..............................................................................  

  . ما هو األسلوب املستخدم يف هذا الدراسة.2

..............................................................................  

  . هل ينسجم أسلوب البحث مع املنهجية املستخدمة، برهن/برهين على ذلك.3

..............................................................................  

.............................................................................. 
  .هل أجاب الباحث عن تساؤالت فرضيات البحث؟4

..............................................................................  

..............................................................................  

  . كيف تقيمون معاجلة الباحث ملوضوع البحث؟ وضح/ي.5

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  
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  ) حتليل مضمون لدراسة حالة7مترين رقم (

  

املطلوب منكم قراءة احلالة الدراسية، ومن مث اإلجابة على األسئلة يف اجلدول 

  أسفل الصفحة.
  امرأة مهجورة

  مقدمة

متثل هذه احلالة امرأة مهجورة من نابلس. املهجورة هي امرأة تعيش بدون زوجها، يف هذه احلالة 

هلا، تزوج من أخرى ونقل مكان سكنه حىت يتخلص من مسؤولية الزوجة األوىل  الزوج رب األسرة واملعيل

واألطفال. غياب الزوج كان باختياره وليس بسبب وفاة أو اعتقال أو غريها من األسباب اخلارجة عن 

إرادة الشخص، يف مثل هذه احلاالت جتد الزوجة نفسها يف وضع غريب. فمن جهة، هي ما زالت زوجة 

يتحمل مسؤولية جتاه زوجته وأبنائه ومن ناحية أخرى ال متلك اخلالص من رباط الزوجية  الرجل، وال

  وحرية التصرف.

  نص املقابلة:

"عندي أربع بنات وثالثة أوالد. زوجي تزوج واحدة ثانية وعاش عندها وال يعطيين مصروف. خوف 

جلمعة ما لقيتش حق كيلو أروح عنه رحل من املنطقة ومن حلظة ما رحلوا بطل يعطي مصاري. يوم ا

  شيكل. 10خبز. بعثت اوالدي الصغار يشتغلوا عند جرياين فاعطوهم 

دقائق وبريوح. ال بنام عندنا.  5شهور مرة أو على العيد وإذا اجا بيقعد  6زوجي بيجي يزورنا كل 

محام بنيت الكبرية اشتغلت خياطة. بيتنا غرفة واحدة قسمناها بستارة على اساس هذا صالون وهذا 

وهذا مطبخ. طول النهار اترك الباب مفتوح عشان اغري هوا الدار. بدها طراشة ومشققة يعين الواحد 

يوم علي  15بدو يفوت على احلمام بطمل راسه واحلالة الصحية معدومة يف البيت. قطعو الكهرباء 

فعت املبلغ الباقي دينار فرجعوها وإذا ما د 100دينار رحت على الدكاكني ومجعت  1000اجيار كهرباء 

  خالل شهر راح يقطعوها. انا تعلمت بس للصف الثاين وكان ابوي فقري يشتغل عامل.

سبب الفقر ان الواحدة كان الزم ختتار شريك حياا ماديته مليحة. يعين انا ملا تزوجت كانت 

لقيت صعوبة يف حالته املادية باملرة وكمان قلة التعليم واجلهل. لو كنت معلمة ومعي شهادة ما كنت 

الشغل يعين األهل هم األساس. ألم ما داروا باهلم علينا وبعدين احلياة مدرسة. حىت وانا عند أبوي 

كان اليوم اللي بشتغل اجيب اللي بدي اياه واليوم اللي ما بشتغل فيه ما اجيب اشي. الفقر وراثة عشرة 

  االف باملائة مش مائة باملائة.

اجلريان بشغلوا اوالدي وإذا احتجت بصلة بطلب بيعطوين. وكل شهرين والثالث بيجي اوالد خاليت 

وبيعطوين مصاري وبيسألوين شو حمتاجة حبكيلهم وبيعطوين وبيبعثوا مالبس لألوالد. املؤسسات اليت 



126 
 

ته. كثري من تساعد احملتاجني بعملوا زيارات للدار أكيد كل إنسان عايش يف بيت ال خبفى عليهم حال

الناس عندهم سيارات ودور ملك وهيك بياخذوا مصاري ومساعدات. مثال جلنة الزكاة تعطي ناس غري 

  دنانري. 10حمتاجة. إحنا مقدمني من االنتفاضة للجنة الزكاة على 

إذا لقينا مساعدة ممكن نطلع من حالة الفقر ولكن إذا ما لقيناش نبقى طول عمرنا فقريين. املساعدة  

م من الرئيس نفسه ألنه هو املسؤول عن شعبه. املساعدة واجبة طبعاً ملا يشوفوا واحد فقري الزم الز

يوخذوا من الغين ويعطوه. يف األردن مثال واحدة حامل بيعطوها مساعدات حىت يكرب الولد. هون 

  الوكالة بتعطينا ملا نولد بس ملا بصري الولد يوكل بتعطيش.

اجله الدكتور ..... ألنه بساعد الفقراء. ملا أروح على دكتور الزكاة ادفع الولد صغري عنده فقر دم بع

نص الكشفية. الدفاتر وأقساط املدرسة والكتب على حساب الوكالة. التعليم الزم يكون جماين للتوجيهي 

على األقل. انا ما بدي أبين يطلع عامل يف اسرائيل. أتامل يكون عنده سيارة برفع راسه. إذا وصل 

ادس منيح. يعيين املعلمني مش هالقد. إذا الولد ما جلد الدفاتر بيضربوه. ما يضربوه  عشان هذا الس

غلط. االوالد لو بقعد باب اجلامع أو أشحد الزم اعلمهم إذا افلحوا يف دراستهم. البنت بتتزوج وزوجها 

نعة. ملا الواحد بصري بصرف عليها. الوضع مع اوالدي الزم يطلعوا إما عامل أو عتال بشتغل حديد أو ص

سنة الزم أشغله بعد الدوام عشان يستفيد ويساعد. الزم الدولة تساعد حىت يقوي الفلسطينيني  14

  )1998(القزاز وسعيد،ويعيشوا حياة مليحة. "

  

    السبب املباشر للفقر

    عوامل تفاقم حدة الفقر

حماوالت التعامل مع 

  الفقر
  

    وسائل التعايش مع الفقر

   ات املستقبليةاإلمكان

  

 
 
  

 
 
 
 

 



127 
 

 
  

 
  املبحث السادس: أدوات مجع البيانات 

  واملعلومات يف البحث العلمي

   

  أهداف املبحث السادس:

من املتوقع منكم أعزائي القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث 

  أن تكونوا قادرين على ما يلي: السادس من الكتاب،

 نات واملعلومات.إدراك أمهية األدوات البحثية يف مجع البيا 
  التفريق بني أدوات البحث العلمي، ومناسبة كل أداة مع الظاهرة

 املبحوثة وجمتمع البحث والعينة.
      تمعــا ــة ب ــيع ذات عالق ــة ملواض ــميم أدوات حبثي ــام بتص القي

 وبالظواهر احمليطة.
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  أدوات مجع البيانات واملعلومات يف البحث العلمي
  

  أدوات البحث العلمي

حتدثنا سابقاً عن أهم مناهج البحث االجتماعي، ومبا أن منهج البحث هو الذي 

حيدد الطريقة أو األسلوب املتبع، فإنه أيضاً هو الذي حيدد األداة اليت تفيده يف 

  اإلحاطة مبوضوع حبثه.

 فاألداة هي الوسيلة اليت يستخدمها الباحث يف مجع املعلومات والبيانات

وتصنيفها وجدولتها، وهنالك الكثري من األدوات اليت تستخدم للحصول على 

البيانات واملعلومات، وميكن للباحث أن يستخدم أكثر من أداة يف البحث الواحد 

لتجنب اآلثار السلبية وعيوب كل منها، إىل جانب أا تفيده يف دراسة الظاهرة 

  من جوانب متعددة.

  ة يف البحوث االجتماعية األدوات التالية:ومن أكثر األدوات املستخدم

  االستبانة. -1

 املقابلة. -2
 املالحظة. -3
  االختبارات، املقاييس، مقياس العالقات االجتماعية. -4

يتوقف اختيار الباحث لألداة على عوامل متعددة، فبعض األدوات تصلح يف 

ا مواقف حمددة، وال تصلح لغريها، فمثال يتم تفضيل املقابلة واالستبانة عندم

نريد أن حنصل على معلومات تتعلق بعقيدة ما، واجتاهات ومواقف جمتمع البحث 

جتاه موضوع حمدد، ونفضل املالحظة عندما يتصل املوضوع بدراسة سلوك 

  األفراد.

واستناداً على ما سبق نستطيع القول أن اختيار أداة البحث مرتبط مبوضوع 

 ثانياً، ففي بعض املواضيع يرفض البحث أوالً وأخرياً، ومبواقف ونوعية املبحوثني
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املبحوثون اإلجابة على أسئلة الباحث (املقابلة) وهنا يفضل استخدام املالحظة، 

  إىل جانب ذلك، ترتبط مبعرفة الباحث من حيث قدرته ومعرفته باألداة.

  وفيما يلي استعراض ألدوات البحث العلمي:
  

  )Questionnaireأوالً: االستبانة (

من أكثر أدوات البحث استخداماً وانتشاراً يف العلوم االجتماعية،  تعد االستبانة

من حيث قدرا على اختصار الوقت واجلهد والتكلفة، وكذلك سهولة معاجلتها 

  كمياً، مع استخدام املقاييس اإلحصائية املختلفة.

ويتعارف على االستبانة على أا أداة مكونة من جمموعة من األسئلة اليت 

، 2004 :259)األفراد، دف احلصول على بيانات معينة (أمحد،توجه إىل 

وتعد االستبانة من أكثر األدوات استخداماً يف العلوم االجتماعية، فاألدوات 

  األخرى ميكن استخدامها يف البحوث االستطالعية والوصفية والتجريبية.

  

  جماالت استخدام االستبانة

االجتماعية، ولكننا سنكتفي باإلشارة  تستخدم االستبانة يف كافة أنواع البحوث

  إىل مخسة جماالت:
  

وتشمل : )Public Social Survey) جمال املسوح االجتماعية الشاملة (1

املسوح العامة اليت تتناول مجيع مناشط احلياة اليومية للمواطنني، من اقتصاد، 

لتربية احتياجات اتمع احمللي، ويف اال السياسي، والثقايف، وجماالت ا

والتعليم...اخل، وقد تكون املسوح على مستوى الوطن، أو على مستوى اإلقليم أو 

املدينة أو املخيم، وهي أقرب ما تقوم به الدول من خالل التعدادت العامة للسكان، 

  وهو يف حالتنا الفلسطينية، اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين.
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ويهتم هذا النوع من املسوح : )Sectore Suvey) جمال املسوح القطاعية (2

بقطاع واحد من األنشطة احلياتية، اقتصاداً أو ثقافة...، وهو أقرب ما يقوم به 

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، مثال على ذلك: مسح املنشآت الصناعية، مسح 

  البنية القائمة.
  

دف هذه البحوث إىل : )Attidudes Research) حبوث االجتاهات (3

صول على بيانات حول اجتاهات ومواقف املواطنني يف الوقت احلايل جتاه احل

قضية معينة، كما وتستخدم بعضها يف التنبؤ فيما قد حيدث يف املستقبل، وأبرز ما 

  يقوم على هكذا حبوث، مراكز البحوث املتخصصة.
  

يعرف الرأي العام على أنه تعبري : )Public Opinion) حبوث الرأي العام (4

تمع عن مواقفه جتاه قضية معينة أو حدث معني يف فترة زمنية حمددة. وهذا ا

  ما تنفذه مراكز حبثية متخصصة يف استطالع الرأي العام.
  

تستخدم هذه : )Community Needs) احتياجات اتمع احمللي (5

البحوث يف استقصاء آراء املبحوثني حول احتياجام واقتراحام لتحسني 

وف وجودهم، وقد يكون اتمع املبحوث مؤسسات أو قرى، أو قطاعات وضعهم وظر

  شبابية، ونسوية..اخل.
  

  خطوات تصميم االستبانة

ال ختتلف خطوات تصميم االستبانة عن خطوات تصميم أدوات البحث العلمي 

األخرى، حيث إنَّ مجيع احملاور تنطبق عليهم مجيعاً، وفيما يتعلق باالستبانة فإا 

  لى مخس خطوات.تتوزع ع

حتديد موضوع وحماور البحث: وذلك حىت يستطيع الباحث معاجلة  )1

  املوضوع واحملاور فيها.
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حتديد شكل األسئلة واالستجابات والصياغة: ويف هذا اال جيب أن تتم  )2

صياغة األسئلة مبا يتالءم مع املقياس املستخدم (ثنائي، ثالثي، رباعي، 

 اغة جيدة وواضحة تقيس فكرة واحدة.مفتوح...اخل) وجيب أن تكون الصي
اختبار قبلي: بعد االنتهاء من صياغة االستبانة يتم توزيعها على جمموعة  )3

معينة من املبحوثني حىت يتم التأكد من وضوح  وفهم األسئلة، واحلصول على 

تغذية راجعة من املبحوثني، على أن يتم استثناؤهم من البحث، باعتبار أم قد 

ئلة، ومن جانب آخر يتم عرضها على جمموعة من الباحثني اختربوا األس

واملختصني يف جمال البحث املزمع إجراؤه، وذلك إلعطاء وجهة نظرهم جتاه 

 االستبانة.
تعديل االستبانة: على ضوء ما سبق، يقوم الباحث بإعادة صياغة أسئلة  )4

، ومن مث االستبانة يف ضوء املالحظات اليت مت مجعها من املبحوثني واحملكمني

 صياغتها بصورا النهائية.
 توزيع االستبانة: يتم توزيع االستبانة على جمتمع البحث. )5
  

  هيكلية وتنسيق االستبانة

حىت نصمم استبانة جيدة ومنسقة ال بد من األخذ بعني االعتبار اجلوانب 

  التالية:

معلومات عامة عن اجلهة املشرفة عن البحث/ اجلامعة/ مؤسسة، من خالل  )1

  يح ذلك للمبحوثني:توض

مثال: أنا الباحث فالن من جامعة غزة، أقوم بإجراء حبث خترج عن املوضوع 

 االسالمية امعةاجلالذي بصدده، وذلك الستكمال متطلبات شهادة البكالوريوس يف 

  غزة.يف فطاع 

مقدمة توضح أمهية البحث، وفائدته للمجتمع احمللي، مع التنويه إىل  )2

  سرية املعلومات.
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يقوم الباحث بإجراء دراسة حول "املشكلة االجتماعية والنفسية اليت  مثال:

تواجهها املرأة الفلسطينية يف خميم خانيونس". حيث نستطيع رسم تصور عن 

طبيعة االحتياجات واخلدمات اليت حتاول التخفيف من معاناة املرأة الفلسطينية، 

البحث، علماً أن  وقد وقع االختيار عليك بصورة عشوائية، لتكون ضمن عينة

بيانات البحث ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم احلفاظ على 

  سريتها، شاكرين لك حسن تعاونك.

معلومات تتعلق باملبحوثني: وهي معلومات تتعلق باملتغريات املستقلة اليت  )3

  يبحث أو يريد الباحث اختبارها وقياس أثرها:

  يت تنطبق عليك:الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة ال

  . أنثى2  . ذكر1 النوع االجتماعي  - 1

  . غري متدين3      . متدين حلد ما  2  . متدين1   مستوى التدين - 2

  . خميم3              . قرية     2  . مدينة     1      مكان السكن   - 3
  

  فقرات االستبانة:

 إىل حماور. وحتتوي عادة على املتغريات التابعة للبحث، حيث يتم تقسيمها
  

  مثال تطبيقي على خطوات البحث

فلنفرض أننا نريد إجراء دراسة حول احلياة املدنية، فعلى الباحث أن يقوم 

  بتحديد موضوع البحث، فيكون العنوان "مظاهر احلياة املدنية يف مدينة طولكرم".

 مث نقوم بتقسيم املوضوع إىل عدة حماور، وحتديدها وتعريفها إجرائياً، وبناًء

  على عنوان البحث سنقوم بتقسيم املوضوع إىل ثالثة حماور.

سيادة القانون: ونعين به تطبيق مجيع القوانني املدنية على األفراد بدون  )1

  متييز يف اللون، الطبقة، الدين.
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التعددية: ونعين ا حرية التعددية الفكرية، والثقافية، واالجتماعية،  )2

 والدينية لألفراد.
ي حريات التعبري عن الرأي، واالعتناق ألي مذهب، حقوق اإلنسان: وه )3

واحترام حقوق اإلنسان يف حماكمة عادلة، وعدم تعذيبه، أو سجنه بدون مة 

  واضحة.

بعدها نبدأ بالتفكري بفقرات تقيس احملاور الثالثة السابقة الذكر، مع حتديد 

  املقياس املناسب لإلجابات (مقياس ثنائي، ثالثي، ... اخل).

نتهاء من ذلك، نبدأ بتقسيم الفقرات إىل حماور  البحث الثالثة مبا بعد اال

  يتالءم مع عملية القياس للمفاهيم.

  القسم األول: حمور سيادة القانون:

  معارض  بدرجة متوسطة  موافق  العبارة

هنالك استقاللية للقضاء يف حمافظة بيت 

  حلم

      

        القانون املدين أكثر إنصافاً حلقوق املواطن

        لقانون العشائري أفضل من القانون املدينا

  

بعد االنتهاء من صياغة األسئلة اليت تقيس احملاور الثالثة، يفضل التأكد من 

اتساق ووضوح فقرات االستبانة، وحتقق أهداف البحث من خالل اإلجابة عن 

 تساؤالت وفرضيات البحث.
  

  قضايا فنية متعلقة باالستبانة

  جيدة وسهلة وبسيطة. أن تكون صياغة الفقرات )1

 جتنب مصطلحات غري مفهومة أو غامضة. )2
 التدرج باألسئلة من األسهل على األصعب. )3
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 كل فقرة أو سؤال يعاجل ويقيس فكرة واحدة فقط. )4
 جتنب كلمات مرنة مثل على األغلب، أحياناً، دائماً. )5
 عدم استخدام أسئلة إحيائية، مثل: الفالحون هم أشرار وجمرمون. )6
  

  لة يف االستبانةأنواع األسئ

ميكن للباحث أن يقوم بصياغة أنواع وأشكال خمتلفة من األسئلة لالعتماد 

عليها يف حبثه، ولكن يرجع ذلك بصورة رئيسية إىل موضوع البحث، واملنهج املتبع، 

  واألسلوب. ومن األمثلة على أنواع األسئلة:
  

  أوالً: األسئلة املغلقة

واملمكنة للمبحوثني، حيث يتم فيه اختيار وفيه يتم حتديد اإلجابات املتوقعة 

  املبحوث/ة لإلجابة اليت تنطبق عليه/ا ويقسم هذا النوع بدوره إىل:

  أ) األسئلة الثنائية:

  . ال2    . نعم1       هل تؤيد تعدد الزوجات:

  . ال2    . نعم1  هل تؤيد وجود دولة علمانية فلسطينية

  . ال2    . نعم1      هل تؤيد الزواج املدين

  ئلة املتعددة االختيارات:ب) األس

  . قليلة جدا5 . قليلة  4 . متوسطة  3 . كبرية 2 . بدرجة كبرية جداً 1منها 

  سنوات 10. أكثر من 3  سنوات    9-6. من 2 سنوات      5. أقل من 1

  . يعود السبب الرئيس يف االقتتال الداخلي بغزة إىل:1مثال 

  قراطية. غياب الدمي3  . اختالف الربامج السياسية2   . االحتالل1

  . مجيع ما ذكر.5      3+1. خيار 4



136 
 

. أمامك جمموعة من الكلمات اليت نستخدمها يف تعريفنا عن هويتنا، 2مثال 

 7الرجاء ترقيم الكلمات مبا يتالءم مع أولويات تعريفك لنفسك، حبيث يكون رقم 
  هو األقل أمهية، تنازلياً. 1هو األهم ورقم 

  فلسطيين   ___     أنا مسلم/ مسيحي ____ ___      أنا  أنا فالن

  أنا عريب ___    أنا من سكان خميم/ قرية/ مدينة ___  أنا من حزب ___

  

  إجيابيات هذا النمط من األسئلة

  احلصول على البيانات وتفريغها بطريقة سريعة. )1

 القيام جبمع البيانات يف فترة زمنية قصرية. )2
 جداً.نسبة استعادة عدد االستبانات عالية  )3

  مآخذ على هذا النوع من األسئلة

  احتمالية  عالية لإلجابة على األسئلة بطريقة عشوائية بدون متعن. )1

 صعوبة التعرف على العوامل واألسباب لنشوء الظاهرة. )2
  تقييد املبحوث بإجابات حمددة مسبقاً. )3

  

  ثانياً: األسئلة املفتوحة

ية للمبحوثني باإلجابة تتميز هذه النوعية من األسئلة يف كوا تتيح احلر

  حبرية من حيث اللغة واألسلوب والطريقة اليت يفضلوا.

  مثال: كيف تفهم العالقة ما بني الدولة واملواطن؟

..............................................................................  

  مثال: ما هي املشاعر اليت انتابتك حلظة تعرضك لالغتصاب؟

..............................................................................  

  مثال: ما هي القضايا اليت تساعدك يف حتسني ظروفك احلياتية؟

..............................................................................  
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  إجيابيات:

  أنفسهم أكثر. إعطاء احلرية للمبحوثني للتعبري عن )1

  تفيد الباحث يف حال تعذر وجود معلومات عن الظاهرة. )2

  :مآخذ على األسئلة املفتوحة

 صعوبة التحليل اإلحصائي. )  2 اإلجابات وكثرا. تعدد   )1
  

  ثالثاً: األسئلة شبه املغلقة

  . ال2    . نعم1  مثال: هل أنت مع دولة واحدة للجميع يف فلسطني 

  ........ماذا؟.......................................إذا كانت إجابتك بنعم، فل

  إجيابيات هذه األسئلة:

  ختفف من سلبيات أنواع األسئلة السابقة. )1

  تزيد من إجابات املبحوثني. )2

  مآخذ على االستبانة بشكل عام:

  تأثر صدق االستبانة مبصداقية املبحوثني. )1

  وجود فقرات دون إجابة يف االستبانة. )2
  

  توزيع االستبانة كيف تتم عملية

  بطريقة مباشرة: مع املبحوثني  بشكل وجاهي. )1

  بطريقة غري مباشرة: الربيد العادي/ التلفون/ الربيد اإللكتروين. )2
 

  صدق وثبات االستبانة

ال ختتلف االستبانة عن األدوات األخرى من حيث الصدق والثبات، إال أنَّ 

وات األخرى، ولإليضاح، فإنَّ االستبانة ختصع لقياسات إحصائية ال ختضع هلا األد

  خصائص أداة البحث اجليدة هي:
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 )Validityالصدق (
الصدق هو صدق أداة الدراسة، أي هل تستطيع أداة الدراسة قياس ما صممت 

  لقياسه. يتم التحقّق من صدق أداة الدراسة بطرق عديدة أمهها:

 كمني صدق احملكمني: من خالل عرض أداة الدراسة على جمموعة من احمل

من ذوي االختصاص واملضطلعني يف جمال الظاهرة املبحوثة، وبناًء على إرشادام 

 واقتراحام يتم إضافة أو إزالة أو تعديل الفقرات ووضعها يف صورا النهائية.
  الصدق اإلحصائي: إحصائياً من خالل عينة استطالعية على عدد من

كل بند من بنود االختبار مع  املبحوثني، ومن خالهلا يتم حساب درجة ارتباط

الدرجة الكلية له (يطلق عليه االتساق الداخلي)، حيث نستخدم معامل ارتباط 

 بريسون.
  

  )Reliabilityالثبات (

هو ثبات نتائج األداة، إذا مت إعادة وتكرار مجع البيانات أكثر من مرة بصورة 

  ات:متقاربة ستكون النتائج متشاة. وهناك عدة طرق لقياس الثب

 ) طريقة إعادة االختبارTest-Retest Method( : إذا كان التغري يف

اإلجابات عائداً إىل التغري يف الشخص، يلجأ الباحث إىل حساب الثبات بطريقة 

إعادة االختبار، وفيها يطبق الباحث نفس االختبار على نفس املبحوثني مرتني 

، وبعدها حيسب معامل متتاليتني بفارق زمين يتراوح من أسبوع إىل أسبوعني

  االرتباط بريسون بني درجات املبحوثني على االختبارين.

 ) طريقة الصور املتكافئةEquivalent-Form Method( : إذا كان

التغري يف اإلجابات عائداً إىل التغري يف الفقرات، يلجأ الباحث إىل حساب الثبات 

صورتني متكافئتني بطريقة التجزئة النصفية، وتتطلب هذه الطريقة استخدام 

اخل، ويقوم الباحث بتطبيق …لالختبار الواحد من حيث الشكل واحملتوى، والتنظيم
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االختبار بصورته على نفس املبحوثني بفارق زمين يتراوح من أسبوع إىل أسبوعني، 

 ويحسب معامل االرتباط بريسون بني درجات املبحوثني على صوريت االختبار.
 ) طريقة االتساق الداخليInternal Consistency Method( :

تتطلب الطريقتان السابقتان تطبيقني خمتلفني أو منفصلني لالختبار، وهناك 

  العديد من الطرق للتحقق من االتساق الداخلي للمقياس، كما يأيت:

 
ويف هذه : )Split-Half Methodطريقة التجزئة النصفية (  . أ

جمموعة الطريقة يطبق الباحث االختبار مرة واحدة وعلى 

واحدة من املبحوثني، مث حيسب درجات إجابام على مجيع 

األسئلة الفردية يف االختبار ودرجام على مجيع األسئلة 

 الزوجية ويستخرج معامل االرتباط بريسون بينهما.
تعد هذه : )Cronbach Alphaطريقة معامل كرونباخ ألفا (  . ب

األداة وذلك من الطريقة من أكثر الطرق انتشاراً للتحقق من ثبات 

خالل حساب الثبات ملعامل كرونباخ ألفا بشرط أن يكون سلم 

اإلجابة لفقرات االستبانة موحداً ، وتتراوح قيمة معامل ألفا بني 

)، وكلما زادت قيمة املعامل كلما متتعت األداة 1.00- 0.00(

بدرجة ثبات عالية، والعكس صحيح. وتعترب أدىن قيمة مقبولة 

  ) يف العلوم االجتماعية واإلنسانية.0.65( إحصائياً للثبات
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  مثال على االستبانة

  

  

  جامعة بيت حلم

  دائرة العلوم االجتماعية
  حتية وبعد ،،،

لدى الطلبة الذكور يف جامعة بيت حلم  اجلندري يقوم الباحث بإجراء دراسة تتعلق بصراع الدور

تيار بصورة عشوائية، يرجى من حضرتكم التكرم وعالقته باملتغريات الدميوغرافية، وقد وقع عليك االخ

بالتعاون مع فريق البحث امليداين وتعبئة هذه االستبانة وذلك مبا يتوافق مع وجهة نظرك، علماً بأنَّ 

بيانات الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ، لذلك ال يوجد ضرورة لذكر امسك أو أي إشارة 

  إشراف: الدكتور: بالل سالمة                                     XXX:    اسم الباحث/ة   تدل على هويتك.

  القسم األول:  معلومات عامة

  نطبق عليك:ي ذيالرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة ال

  خميم. 3 قرية          . 2   . مدينة        1. مكان السكن :    1

  . رابعة4. ثالثة            3ية           . ثان2. أوىل            1. السنة الدراسية:2

  . املعدل التراكمي:....................3

  غري متدين. - 3. متدين إىل حد ما        2   . متدين 1. درجة التدين : 4

  . العمر:............... سنة.5

  . مستوى تعليم األب:6

  . ثانوي3     . املرحلة األساسية            2 . أمي                1

  . ماجستري فأكثر6. بكالوريوس                          5. دبلوم              4

 . مستوى تعليم األم:7
  . ثانوي3. املرحلة األساسية                 2. أمي                 1

  . ماجستري فأكثر6. بكالوريوس                          5. دبلوم              4

  الدخل الشهري. 8

  دينار 600إىل  301. من 2دينار                   300. أقل من 1

 ردينار فأكث 900. 4دينار             900إىل  601. من3
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القسم الثاين: أرجو منك قراءة الفقرات التالية بعناية واإلجابة عليها بوضع 

  .لك جبانب كل فقرة حسب ما تراه/ترينه مناسباً )X(إشارة

  الفقرات

فق
وا

م
  

دة
ش

ب
  

فق
وا

م
  

جة
در

ب
طة  

س
تو

م
  

ض
ار

مع
  

ض
ار

مع
  

دة
ش

ب
  

االرتقاء يف الوظيفة مهم 

 Aبالنسبة يل. 
          

لدي صعوبة يف أن أخرب 

 .Bاآلخرين بأنين أهتم م 
          

لدي صعوبة يف التعبري عن 

 C .مشاعري لرجل آخر كالمياً
          

لدي صعوبات يف التوفيق بني 

اسة والعمل جدول أعمايل بني الدر

 Dواالهتمام بصحيت.

          

كسب املال هو جزء من تصوري 

  Aللنجاح.

          

من الصعب علي تفهم وتقبل 

 Bالعواطف أو املشاعر القوية.
          

التعبري عن املشاعر جيعلين 

أشعر بأين عرضة النتقادات 

 Bاآلخرين.

          

أقيم ذايت بناًء على جناحايت 

 Aاملهنية.
          

ن املشاعر والعواطف التعبري ع

جتاه رجال آخرين جيعلين 

 Cمتوتراً.

          

التعبري عن مشاعري جتاه رجل 

 Cآخر هو خماطرة بالنسبة يل.
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  الفقرات

فق
وا

م
  

دة
ش

ب
  

فق
وا

م
  

جة
در

ب
طة  

س
تو

م
  

ض
ار

مع
  

ض
ار

مع
  

دة
ش

ب
  

اهتمامي بدراسيت وعملي يؤثر 

على جودة نشاطايت الترفيهية أو 

  D حيايت األسرية.

          

يم اآلخرين بناًء على أق

 Aمستوى حتصيلهم وجناحهم.
          

من الصعب علي التحدث عن 

 Bمشاعري يف عالقيت العاطفية. 
          

أقلق من الفشل ومدى تأثريه 

 Aعلى أدائي كرجل. 
          

لدي صعوبة يف التعبري عن 

حاجيت العاطفية للجنس اآلخر. 

B  

          

ال أشعر باالرتياح عند مالمسة 

 Cصديق يل.
          

أجد من الصعوبة إجياد وقت 

 Dللراحة واالسترخاء.
          

يهمين أن يكون أدائي العام 

 Aجيداً.
          

لدي صعوبة يف التعبري عن 

 Bمشاعر احلنان.
          

من الصعب علي حضن رجل 

 Cآخر.
          

أشعر بضرورة أن أكون مسؤوالً 

  Aعن احمليطني يب. 
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  الفقرات

فق
وا

م
  

دة
ش

ب
  

فق
وا

م
  

جة
در

ب
طة  

س
تو

م
  

ض
ار

مع
  

ض
ار

مع
  

دة
ش

ب
  

التنافس مع اآلخرين هو 

 Aالطريقة األفضل للنجاح. 
          

الفوز أو االنتصار هو مقياس 

 Aتقديري لذايت.
          

لدي صعوبة يف إجياد الكلمات 

  Bللتعبري عن مشاعري.

          

أتردد يف إظهار عاطفيت 

للرجال بسبب ما ميكن أن يظنه 

 Cاآلخرون عين.

          

اجيت للعمل تبعدين عن ح

عائليت وعن وقت الترفيه أكثر مما 

 Dأريد. 

          

الفوز أو االنتصار هو مقياس 

  Aتقديري لذايت.

 

          

لدي صعوبة يف إجياد الكلمات 

  Bللتعبري عن مشاعري.

          

أتردد يف إظهار عاطفيت 

للرجال بسبب ما ميكن أن يظنه 

 Cاآلخرون عين.

          

 عن حاجيت للعمل تبعدين

عائليت وعن وقت الترفيه أكثر مما 

 Dأريد. 

          

أسعى بأن أكون أجنح من 

  Aغريي.
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  الفقرات

فق
وا

م
  

دة
ش

ب
  

فق
وا

م
  

جة
در

ب
طة  

س
تو

م
  

ض
ار

مع
  

ض
ار

مع
  

دة
ش

ب
  

ال أحب أن أظهر مشاعري 

 Bلآلخرين.
          

من الصعب علي احلديث عن 

مشاعري وأحاسيسي للجنس 

 Bاآلخر.

          

ران على عملي ودراسيت يؤث

أجزاء من حيايت (البيت، العائلة، 

 Dالصحة، والترفية).

          

أهتم مبدى تقييم اآلخرين 

 Aلعملي ودراسيت. 
          

يوترين أن أكون منفتحاً يف 

 Cمشاعري أمام رجل آخر. 
          

يهمين أن أكون أذكى، وأقوى 

 Aجسدياً من الرجال اآلخرين.
          

أحب أن أشعر بالتفوق على 

 Aن.اآلخري
          

  

  مع الشكر والتقدير لوقتكم الثمني

  

هذه االستبانة املوضحة باألعلى، هي منوذج جيد لدراستها ومناقشتها يف ضوء 

ما سبق التطرق إليه يف هذا الكتاب، فكما تالحظون أنين قمت بوضع أحرف باللغة 

) بعد كل فقرة من فقرات االستبانة، فليس من الضروري A,B,C,Dاإلجنليزية (

كتابتها يف االستبانة أثناء عملية مجع البيانات، وإمنا وضعتها من أجل توضيح 

قضية مرتبطة مبوضوع البحث، فكما سبقت اإلشارة إليه، إن عملية وضع التعريف 
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اإلجرائي ملوضوع البحث وحتديده، هي مسألة ضرورية تساعد يف حتديد املوضوع، 

هذه احملاور بوضع مؤشرات/ فقرات أو بكالم آخر حماور البحث، وسنقوم من خالل 

) والذي يعين باللغة Gender Role Conflictتقيس احملور، فعنوان البحث هو (

العربية (صراع الدور اجلندري) وهو عنوان واسع ال بد من حتديده أكثر، فنعرب 

  عن هذا الصراع من خالل احملاور التالية:

A .حمور املنافسة .  

B املشاعر أمام اآلخرين. . حمددات يف التعبري عن 
C .حمددات يف التعبري عن املشاعر للرجال . 
D .الصراع ما بني العمل/أو الدراسة  واألسرة .  

  

) باإلجنليزية تقيس Aفجميع الفقرات/األسئلة اليت حتتوي على احلرف (

) تقيس حمور Bحمور املنافسة، ومجيع الفقرات/األسئلة اليت حتتوي على احلرف (

التعبري عن املشاعر أمام اآلخرين، وهكذا، ومجيع احملاور األربعة حمددات يف 

  تقيس موضوع البحث وهو صراع الدور اجلندري.
  

  )Observationاملالحظة ( ثانياً:

سبق لنا احلديث بشكل سريع عن املالحظة كأداة حبثية، ولكن ليس بتعمق، يف 

من أهم وسائل مجع هذا احملور سنقوم بتوضيحها كما جيب، حيث تعد املالحظة 

البيانات، حني يتعذر على الباحث دراسة الظواهر االجتماعية من خالل االستبانة 

أو املقابلة، ويرجع ذلك إىل وجود بعض املواضيع اليت ال ميكن دراستها وفهمها إال 

  من خالل املالحظة، مثال:

 .مراسيم الطقوس الدينية واألعراس... اخل  

 سرى الفلسطينيني داخل السجون.الظروف واحلياة اخلاصة لأل 
 .تمعخماطبة وطرائق االتصال بني الطبقات املتنوعة واملتعددة يف ا  
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ناهيكم عن كون املالحظة/ مالحظة الظواهر االجتماعية ليست مقتصرة على 

الباحثني االجتماعيني، وإمنا أيضاً مجيع أفراد اتمع،  ويكمن ذلك يف كوم 

أي بني الناس العاديني  - ى من أبصارهم. والفرق بينهم طرفاً فيها، أو على مرأ

أنَّ اجلهة األوىل يف مالحظتهم، ويف تقدميهم للمشاهدات، فإا ال  - والباحثني

تكون منظمة، وتكون غري ناضجة، حيث يتم االستشهاد ببعض املظاهر املشاهدة، 

بتوجهات وبالتايل ختتزل الظاهرة يف سلوك واحد أو بعد واحد يكون حمكوماً 

  الفرد وأسلوب حياته.

مثال: ضرب الشيعة لذام يف يوم عاشوراء، ففي حديثنا عن الشيعة أو 

تقييمنا هلم واامهم مثال بالوحشية! يأخذ هذا السلوك دون مالحظة العالقات 

األخرى يف اتمع املدروس، فيتأثر موقفنا بتوجهاتنا أو بالتنميطات املتولدة عنا 

  باألصل.

باحثون االجتماعيون فإم يكونون أكثر تنظيماً وعلمية من الشخص أما ال

العادي. فاإلنسان العادي يعتمد على الذاكرة، ولكن الباحث حيتفظ مبالحظات 

مكتوبة أو مصورة أو مسموعة، ألنه يهتم بالتغريات اليت قد ال تستوعبها الذاكرة، 

ملوضوعات، أو نسيان فالتسجيل املنظم للظاهرة حيافظ على عدم اخللط بني ا

  أفعال مهمة.
  

  كيف نقوم باملالحظة؟

تعترب املالحظة وسيلة (وليست أداة حبثية) حيث إنها حرفة وفن يف نفس 

  الوقت، وهلذا تعامل معها العامل كونت باعتبارها وسيلة، ويعود ذلك إىل ما يأيت:

جوانب  .أن الظواهر واألسباب متعددة، والباحث غري قادر على اإلملام بكل1

  الظاهرة.

  . قد ختضع املالحظة إىل التمييز والتحييز الذايت من قبل الباحث.2 
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وبالرغم من ذلك، إال أا تعد طريقة/ أداة جيدة ومهمة يف العلوم االجتماعية 

واألنثروبولوجية، ولكن الباحث حباجة إىل عدة قضايا قبل الشروع بالبحث 

  ):123-122: 1998(التري،

 هتمام: كان فرداً أو مجاعة أو مواقف اجتماعية معينة.حتديد وحدة اال )1
  زمان).و حتديد جمال املالحظة (مكان )2

حتديد أبعاد الفعل االجتماعي الذي سيقوم بدراسته (السلوك العدواين،  )3

 آثاره، اختاذ القرارات، ...اخل).
  حتديد الطريقة أو وسيلة التسجيل اليت سيسجل ا املالحظات. )4

ام املالحظة وتطوير القدرات فإا تصقل من خالل وحول كيفية استخد

املمارسة والتدريب فقط، حيث إنَّ املهارات اليت يكتسبها الباحث تزوده بالقدرة 

على رصد املعلومات وتسجيلها وتبويبها. وتكون منظمة وتقدم للقراء بطريقة 

وصفية سردية مكتوبة ومصوغة بشكل جيد. ومن القضايا اليت تساعد على 

، أو الفئات األساسية اليت Themeنظيم هو استخدام املواضيع األساسية الت

تكون حمددة مسبقاً قبل الشروع بتسجيل املالحظات، ويقوم الباحث فيما بعد 

بربط الثيمات تلك مع  اإلطار النظري الذي يساهم يف توضيح داللتها 

  السوسيولوجية.

  مزايا املالحظة:

 ورة/ رؤية عن جمموعة من األنشطة يف تعد املالحظة مفيدة يف تكوين ص

  حياة شخص/ مجاعة خصوصاً إذا تعذر دراستها (مقابلة/ استبانة).

  عيوب املالحظة:

 .ًتستهلك وقتا وجهداً كبريا  

 .عدم قدرة الباحث على التحكم بالوقت/ املكان للفعل االجتماعي 
 :حتيز الباحث يف عرض النتائج من خالل 
  و املسلكيات.انتقاء غري مقصود لألدوات أ -1
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 1997اختفاء معان ال يقصدها/ يقصدها الفاعلون (اجلوهري واخلرجيي، -2
 :14 -15.( 

  

  بعض تطبيقات هذه األداة

استخدمت تطبيقات املالحظة كأسلوب/ وسيلة/ أداة يف عدة جماالت منها 

(العبارات النفسية،  العالقات االجتماعية بني طواقم التدريس، تدريبات اجلنود 

واجبام، تفاعل األطفال يف رياض األطفال، سلوك الناس الذين  يف تأدية

يقطنون يف األحياء الفقرية/ والغنية/ كيفية التنشئة االجتماعية داخل األسرة/ 

املدرسة/ اجلماعات االجتماعية. وفيما سيأيت سنقوم بتلخيص ألهم األفكار اليت 

الت استخدام ) حىت نوضح جما27-16: 1997يقدمها (اجلوهري واخلرجيي،

  أداة املالحظة والتقنيات املرتبطة بتطبيقها.
  

  التنشئة االجتماعية:

تعد التنشئة االجتماعية إحدى أهم العمليات اليت تستهدف الفرد االجتماعي 

والذي يعد حمور عملياا، باعتبار أا الديناميات االجتماعية واليت يتعلم الفرد 

غوبة أو املقرة اجتماعياً، ومع تطور وسائل من خالهلا األفعال/ االجتاهات املر

التكنولوجيا وأيضاً تطور وسائل التنشئة، فإا أصبحت جماالً ينشط فيه الكثري 

من الباحثني، فكما نعلم أن عملية التنشئة وإستراتيجياا حتققت من خالل عدة 

  وسائل وطرق، أمهها:

  التشجيع والتعزيز واملكافأة. )1

 فة... اخل.العقاب بأشكاله املختل )2
 أساليب تبخس من قيمة الفرد االجتماعي. )3
  إقصاء/عزل اجتماعي مؤقت. )4
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هذه القضايا قد ال يدرك أبعادها الشخص/ اجلماعة آلثارها على مسلكيات 

الفرد االجتماعي ، وال يتمكن اإلنسان العادي من مالحظة أو حتليل تداعيات هذه 

يقوم بطرح تساؤالت بطريقة املسلكيات على النواحي التربوي والشخصية، وال 

  علمية من أجل تفسريها، ومن بعض هذه التساؤالت:

كيف متارس اجلماعة االجتماعية أو السياسية (األسرة، احلزب، شلة  )1

األصدقاء)الضغوطات على أفرادها، من أجل فرض حالة من االنصياع أو االمتثال 

  لقيم اجلماعة وجها وأسلوب حياا؟

 ئة من خالل التماهي بالقدوة احلسنة؟كيف تتم عملية التنش )2
ما أبرز الوسائل والطرق املستخدمة من قبل اجلماعة اهلادفة لتشجيع  )3

  الفرد بالتماهي مع املنظومة القيمية؟

من املالحظ أن هذه التساؤالت وأخرى غريها، تشكل لب اهتمام وحبث وتقصٍ 

ىن هلم ذلك، ال بد للباحثني املهتمني مبوضوعة التنشئة االجتماعية، وحىت يتس

من اختيار وسيلة تقدم هلم معلومات ال تستطيع االستبانة أو املقابلة من 

مساعدم يف هذا اال، ومن هنا، متكن وسيلة املالحظة بطريقة أخرى وفعالة يف 

  حبث السلوك والتفاعل االجتماعي بني األفراد، أو اجلماعات املبحوثة.

املؤلفان التربيرات العلمية يف استخدام  استناداً إىل ما سبق، يقدم لنا 

املالحظة يف حقل اجلوانب التربوية والتنشئة االجتماعية، وحىت يتسىن لنا ذلك 

  فال بد من حتديد قضايا إجرائية يف اال البحثي، أمهها:

حتديد موضوع البحث: حيتم علينا حتديد موضوعة البحث وجماهلا، حبيث 

املسبقة اليت تتم فيها أجواء ومناخات التنشئة  نقوم بتحديد الظروف والشروط

االجتماعية، حيث إنَّ التنشئة تعين عملية امتصاص أو متثل أمناطاً جديدة من 

السلوك، ومفهوم السلوك كما هو معروف لدى التربويني وعلماء النفس فإنه يتسع 

ملوضوع أو ليعين: األفكار والعواطف واألفعال اجلسمانية... اخل. وبالتايل فإنَّ ا



150 
 

اال البحثي مرتبط باألشخاص/ اجلماعات الذين يعتربون أعضاء جدداً، 

  واتمع مليء مبثل هذه اجلماعات، وأمثلة ذلك:

  انتماء أعضاء جدد حلركة طالبية يف جامعة ما، أو شلّة أصدقاء، مؤسسة

  اجتماعية أو سياسية... اخل.

 احلديث على العملية  سلوك املتزوجني حديثاً/ سلوك احملاضر اجلامعي

  األكادميية ...اخل.

  ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن األطفال أفضل شرحية على مثل هذه

  الفئة وذلك العتبارات ترتبط بسهولة دراستها.

وحىت يتسىن للباحث مالحظة وتوثيق السلوك املراد حبثه، فعليه القيام 

البحثي، ويف هذه  بتحديد فئات (ثيمات) تقوم على أساس وصف دقيق للمجال

احلالة  بعض أساليب التنشئة االجتماعية املستخدمة مع بعض األطفال، فلنفرض 

) سنوات يف حضانة أو ملعب أو مترته، 10-3أن باحثاً أراد دراسة أطفال من عمر (

فال بد أن يأخذ بعني االعتبار أمهية الوصف املنهجي للسلوك املبحوث، إىل جانب 

ليت لوحظت من قبل جمتمع البحث، وعلى الباحث أن يكون العمليات التفاعلية ا

مدركاً ألمهية العمر يف طبيعة التفاعل بني األطفال، فعلى سبيل املثال، ال احلصر،  

األطفال يف سن احلضانة يشتركون يف ميزة اللعب الفردي، وتكون هنالك عملية 

أو غري مباشرة، أما إشراف من قبل املعلمني عليهم يف هذه املرحلة، بصورة مباشرة 

يف عمر أكرب من ذلك، فيكون اللعب مجاعياً، هذه القضايا ال بد من وصفها 

وتقدميها للقارئ حىت يشعر أنه يف أجواء ومناخات معينة، متّت فيها العملية 

  البحثية.
  

  خطوات عملية املالحظة

  قبل الشروع بالبحث ال بد من:

   وجغرافياً وبشرياً) الذي ستجرى فيه  التعرف إىل احمليط االجتماعي (مكانياً - أ
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املالحظة، ويتخلل ذلك أيضاً: حتديد وتصنيف موضوع البحث/ جانب واحد من 

موضوع التنشئة مثل االستجابة للسلوك العدواين أو طريقة الغش، وحتديد اال 

  البشري للبحث من خالل حتديد األطفال الذين ستتم دراستهم.

بحثي، وختتلف عن النقطة السابقة، يف كوا: أن حتديد دقيق  للمجال ال - ب

على الباحث أن يقرر إذا كان يرغب يف مقارنة أسلوب تربوي جبانب معني من 

جوانب التنشئة، كالفرق بني طريقة لعب الفتيات أو الفتية، أو يريد بشكل عام 

 التمحيص يف أسلوب التلقني يف املدارس، اعتماداً على هذه الوسيلة، أو تنشئة

  الصغار وتأثريهم على بعضهم البعض.

اختيار حميط مكاين يتيح لنا مالحظة السلوك املراد دراسته، مثال: وقوف  - ج

الباحث جبانب لعبة (السحسيلة) مبلعب يف حديقة ما، حبيث متكنه من رصد 

مسلكيات األطفال يف الصف بالطابور ألخذ أدوارهم، أو لعبة االستغمائية، ألن 

األلعاب حتتوي على قواعد متعارف عليها بني األطفال، ولكن  تلك النوعية من

يوجد دائماً جمال هلؤالء األطفال الذين يقررون الفوز دائماً، حىت لو كان ذلك 

  على حساب كسر قواعد اللعبة.

وضع خمطط عام للمواضيع اليت يسعى الباحث الستقصائها، والقيام   - د

  بتنظيم وتسجيل املعلومات.

د من التنويه إىل قضية أخالقية ومهنية بنفس الوقت، فيما يتعلق أخريأً ال ب

باال اجلغرايف والبشري للبحث، ألنه يوجد هنالك بعض األماكن ال تستطيع 

القيام بالبحوث مبعزل عن أخذ اإلذن من قبل اجلهات املختصة قبل الشروع 

ل من أج بالبحث، وهذا ما يسلتزم التنسيق ما بني الباحث واجلهة املختصة

  احلصول على اإلذن إلجراء حبثه.
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  تطبيقات على املالحظة

سنقوم فيما يلي بعرض فكرة حبث حول "ردود فعل األطفال يف حضانة ما 

لالعتداء عليهم من قبل أطفال آخرين يف احلضانة"، فموضوع البحث هنا هو ردود 

ب، الدهشة الفعل لألطفال، قد تكون هذه الردود معرباً عنها من خالل "الغض

واملفاجأة، التأمل والبكاء، عدم االهتمام أو إظهار املشاعر، طلب النجدة من أطفال، 

طلب النجدة من مشرف"، وهي الثيمات اليت يكون الباحث قد حققها مسبقاً من 

أجل تقصي استجابة األطفال الذين يتعرضون لالعتداء عليهم من قبل األطفال 

ك، ال بد أن يكون على معرفة مسبقة باألطفال، اآلخرين، وحىت يتسىن للباحث ذل

ولديه خياران: أنْ يكتب امساءهم أو يعطيهم أرقاماً، يف هذه احلالة متّ إعطاؤهم 

  أرقاماً، ويكونون معروفني لدى الباحث.

) ذكر قد اعتدى على ثالثة 1) ما يلي: أن الطفل رقم (7يوضح اجلدول رقم (

)، وبالنسبة لالستجابة مل تبد 8، 6، 5أرقام (أطفال (ولد وبنتني) الذين حيملون 

) أي اهتمام أو إظهار مشاعر معينة، على حني استجابت الطفلة 5الطفلة رقم (

) بأن لفتت انتباه أطفال آخرين، وكذلك املشرف/ة، ونستطيع وضع تلخيص 8رقم (

للجدول السابع جلدولة االستجابات للذين تعرضوا لالعتداء: إنه إذا مل تأت 

)، يف حني استطاع الطفل/ة 1مساعدة من اخلارج فإن الكاسب هو املتعدي رقم (

عتداء ، جذب انتباه وطلب النجدة من املشرف فقد ربح الطفل/ة املتعرض/ة لال

  ).8وهذه احلالة هي رقم (

  عرض النتائج اليت مت التوصل إليها:

عني على إنَّ عملية مجع البيانات ال تشكل سوى نصف مشروع البحث، إذ يت

الباحث أن يقوم بتفريغ وتبويب وعرض نتائج العمل امليداين بطريقة منظمة، 

وهلذا ال بد من التنويه إىل أن املواد اخلام اليت مت مجعها ال تقدم كتقرير ائي، 

  وإمنا يعتمد عليها العرض، وأهم ما مييز العرض الناجح هو:
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  .شئة االجتماعية هذه احلالة التنعرض موجز ملوضوع البحث، وهو يف )1
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كاين الذي مت فيه البحث، مع إبراز أهم وصف وتفسري وتعليل للحيز امل )2

 املشاكل اليت تعرض هلا الباحث، وكيف تصرف حملاصرا.
حيث نضع القارئ يف صورة ذهنية عن اتمع املبحوث، ال بد من وضعه يف  )3

أدق التفاصيل اليت أحاطت العملية البحثية (املكان، الزمان، املبحوثني)، وتأكيد 

 اجتماعية حوارية وقعت أمام الباحث.ذلك بوضع اقتباسات ملواقف 
على الباحث استخالص أفكار وجداول أخرى من صفيحة التسجيل، حيث  )4

  ):8يوضحه الكاتبان كما يلي يف جدول رقم (
  

  ) تكميم االستجابات8جدول رقم (

  

  العدد الكلي الستجابات السلوك العدواين  نوع االستجابة  الرقم

  9  التأمل والبكاء  1
  5  امعدم االهتم  2
  5  الغضب  3
  5  طلب النجدة من أطفال   4
  4  الدهشة  5
  4  طلب النجدة من مشرف  6

 
) أنَّ أكثر االستجابات شيوعاً  لدى األطفال الذين تعرضوا 8يوضح لنا جدول (

لالعتداء هي إظهار األمل والبكاء، ومع ذلك نرى أنَّ عدد األطفال الذين مل يبدوا 

ئك الذين أظهروا دهشة مما حدث، وقد توضح لنا أنه أي انفعال كانوا أكرب من أول

كانت استجابته التأمل والبكاء ملا وقع  امييل إىل طلب النجدة من اآلخرين، إذ

عليه، ومن املؤكد أن هذا الطفل سوف يتعلم جدوى هذا األسلوب يف االستجابة يف 

  وقت سريع.
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أطفال تدرك هذه  ومن املثري أيضاً لالنتباه يف واقع حياتنا، من حيث وجود

تعلمها حسب جتارا اليومية، فيدرك بعض األطفال املعتدين أنَّ املعادلة جيداً و

الطفل الرابح يف النهاية، هو ذلك الطفل الذي يسرع يف طلب النجدة من قبل 

املشرف، فيسارع املعتدي وهو ليس ذه التجربة إىل الذهاب للشكوى ضد الضحية، 

عض الفلسطينيني يف أحداث مماثلة إىل قول املثل الشعيب وهذا ما يربر استخدام ب

  "ضربين وبكى وسبقىن واشتكي".

ونستطيع أن نستنبط جداول أخرى يف زوايا خمتلفة، قد تكون حسب النوع 

االجتماعي أو أي متغري آخر، لنوضح استجابات األطفال، وقد يكون من املفيد وضع 

عض االقتباسات ملواقف معينة نريد نسب وإحصائيات لالستجابات، ونرفق معها ب

  تركيز الضوء عليها، باعتبارها مسألة تربوية.
  

 )The Interviewثالثاً: املقابلة (
تعد املقابلة أداة مهمة يف البحث االجتماعي ملا توفره من معلومات دقيقة تتعلق 

 مبوضوع البحث، وهي األكثر شيوعاً ألدوات البحث العلمي بعد االستبانة، ونقوم

باستخدام املقابلة حينما يتعذر على األدوات األخرى كاالستبانة حتقيق هدف 

البحث، أو الوصول إىل معلومات معمقة ال نستطيع احلصول عليها إال من خالهلا، 

ويرجع متيزها يف كوا جتمع مميزات االستبانة واملالحظة. وبالرغم من ذلك 

  وع البحث.تتفاوت تلك األمهية حسب النهج والطريقة وموض

تقوم املقابلة على سرب غور األفراد املبحوثني للتنقيب يف معارفهم ومداركهم 

حول الظاهرة قيد البحث، ناهيكم عن إعطاء وكشف املعلومات لدى املبحوثني، 

وكيف تتم بلورة االجتاهات لديهم، وبالتايل تؤثر على سلوكهم ووعيهم، وكيف 

  .تؤدي ذكريام يف التأثري على حيام

) أنّ املقابلة "شكل من أشكال االستبانة"، ولكنها 118:1999يرى عدس (

ختتلف عنها من حيث إنَّ الباحث هو الذي يقوم بتسجيل املعلومات اليت يديل ا 
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املبحوث، ويتم استخدام أسئلة املقابلة يف حال كان من الصعب حتديدها بإجابات 

تداعي أسئلة أخرى من خالل  مغلقة، هذا إىل جانب متيزها باملرونة وسهولة

  املقابلة.

  وحىت تتم املقابلة ال بد من توافر وتكامل عناصرها الثالثة:

  الباحث: وهو الشخص القائم على البحث، وجيب أن يتصف بقدرات

ومهارات تؤهله إلجراء املقابلة، ويف حال تعذر وجود الباحث الرئيسي، عليه أن 

 م مبهارات تؤهلهم للتعامل مع املبحوثني.يقوم بتدريب باحثني ميدانيني ويزوده
  املبحوثون: وهم  جمتمع البحث أو العينة اليت مت اختيارها من أجل

 استقصاء املعلومات منهم.
  العامل الزمكاين: حتديد الزمان واملكان املناسبني إلجناح املقابلة لضمانة

 وجود مناخ جيد للباحث واملبحوث للتفاعل البحثي.
  

  تأنواع املقابال

؛ 2004، أمحد(فيما  يتعلق بأنواع املقابالت، اتفقت جمموعة من الباحثني 

؛ 2001؛ خاطر وفهمي ومهديل،2002، ؛ عبد الرمحن والبدوي2004زيتون، 

على أنَّ هنالك عدة تصنيفات عاملية تتعلق بأنواع املقابالت، وهلذا ) 1999، عدس

  تشاراً، وهي كما يأيت:السبب سنكتفي هنا باستعراض ألهم وأكثر األنواع ان
  

  التقسيم األول: من حيث غرض وهدف املقابلة

  حيث تقسم املقابلة إمجاالً إىل أربعة أنواع:

 ) مقابلة جلمع املعلوماتInterview Collecting Data( : ويتم

استخدام هذا النوع من املقابالت حينما يكون هدف الباحث هو مجع املعلومات 

واليت ال تستطيع األدوات العلمية األخرى (االستبانة أو والبيانات من املبحوثني، 

املالحظة) أن تقوم به، وعلى وجه التحديد، حينما يريد الباحث تفسري واقعة ما 
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أو ظاهرة من نوع حمدد، وغالباً ما يتم استخدام هذا النوع من املقابالت يف البحوث 

  ة ملوضوعة البحث.االستطالعية اليت تسعى إىل التعرف على األبعاد األساسي

 املقابلة التشخيصية )Diagnostic Interview( : يستخدم هذا النوع

من املقابالت من قبل العاملني يف حقول: الطب النفسي، واخلدمة االجتماعية 

اإلرشادية، باعتبار أن هذه املقابالت خمصصة للمشاكل النفسية أو االجتماعية 

اعي، ويكون هدف هذه املقابلة هو البحث اليت  يواجهها اتمع بشكل فردي أو مج

والتعرف على األسباب والعوامل املؤثرة يف حدوث املشكلة، والعوامل املؤثرة فيها، 

والعناصر اليت تشكل جزءاً من احلل أو اإلشكالية، وهو موضوع مرتبط بأسلوب 

  دراسة احلالة، من حيث كوا حالة مرضية كما مر معنا يف املبحث اخلامس.

 قابلة العالجية (املClinical Interview( : يأيت هذا النوع بعد إجراء

املقابلة التشخيصية كمرحلة تابعة هلا، باعتبار أن نصف العالج هو التشخيص 

  الفعال، وتنتهي بوضع خطة عالجية.

 ) مقابلة توجيهيةAdvisedly Interview( : يعتمد الباحثون على هذا

موضوع الظاهرة جبوانب إرشادية دف إىل النوع من املقابالت حينما يتعلق 

تقدمي النصح والتوجيه، وتستخدم عادة يف اجلوانب التربوية والنفسية 

  واالجتماعية واالقتصادية والترفيهية.

وفيما يتعلق بعدد املشتركني يف املقابلة فتقسم إىل نوعني، فردية: وتكون بني 

–جمموعة من املبحوثني  الباحث واملبحوث، ومجاعية: واليت قد يشترك فيها

من جهة، والباحث من جهة أخرى، وحيتاج  - شخصاً) 15-10(ميتد العدد ما بني 

الباحث إىل طاقم مساعد له يف مثل هكذا مقابالت، ويرجع ذلك إىل عدم قدرة 

الباحث على التعامل مع املعلومات بطريقة منظمة وتسجيلها وإثارة النقاش حول 

هلذا يفضل أن يكون للباحث مساعدان، أحدمها يكون قضايا مثارة يف النقاش، و

مسؤوالً عن رصد وتسجيل النقاش (كتابياً أو مسعياً أو بالصوت وبالصورة معاً) 
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وآخر ميسراً للنقاش جبانب الباحث الرئيسي، وهذا ينطبق على اموعة املركزة، 

  أو البؤرية.

  

  من حيث الكيفية والصياغةثاين: التقسيم ال

ب التقنية والفنية لصياغة املقابلة اهلادفة الستقصاء ومجع ومن اجلوان

املعلومات ومرونة وحدود ونوعية األسئلة للمقابلة، فهنالك أسئلة تتيح أكثر 

للمبحوثني اإلجابة عن األسئلة باعتبارها تستند على أرضية حوارية لفهم 

والدقيقة ظاهرة عامة يف اتمع، إىل جانب وجود نوعية من األسئلة احملددة 

اليت دف إىل مجع معلومات حمددة جداً، وعليه تقسم املقابلة من حيث الكيفية 

  والصياغة إىل ثالثة أنواع رئيسة، هي:

 أوالً: املقابلة املقننة )Standardized Interview( : حيث يتم يف هذا

 النوع من املقابالت إعداد األسئلة مسبقاً، وتكون موحدة جلميع املبحوثني، حيث

تصمم بناًء على اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة، واليت تشكل أرضية 

معرفية للظاهرة املبحوثة، على أن يتم صياغتها وطرحها بطريقة مفهومة 

ومالئمة للمجتمع املبحوث (أطفال، شباب، رجال، مرأة، كبار السن)، وتكون عملية 

ملوضوع، وهذا ما يتيح استقصاء املعلومات بطريقة منظمة ومتسلسلة حسب ا

  للباحث مقارنة استجابات املبحوثني مع بعضهم البعض.

وفيما يتعلق بنوعية األسئلة اليت نستخدمها يف مثل هذا النوع من املقابالت 

  فهي:

  مقابلة ذات أسئلة مغلقة (مقياس ثنائي... متعدد) . .1

 مقابلة ذات أسئلة مفتوحة (تعطي املبحوث احلرية باالستجابة). .2
لة ذات أسئلة شبه مغلقة (جتمع بني النوعني السابقني) مقاب .3

  ).2004(زيتون،
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 ) ثانياً: املقابلة شبة املقننةSemi- Standardized Interview( :

يتصف هذا النوع من املقابلة باملرونة العالية، مقارنة باملقابلة املقننة حيث تتيح 

بحث استناداً إىل طبيعة جماالً واسعاً للباحث بتغيري أو تعديل أو فتح جمال لل

املقابلة واملوضوع، أو احلاجة، وتستخدم املقابلة شبه املقننة يف البحوث الكيفية 

إمجاالً، ويف البحوث األنثروبولوجية على وجه اخلصوص، ويتم االستعاضة عن 

  ثبات املقابلة املقننة بتقنني املفاهيم واملعاين اليت تسأل للمبحوثني.

 قننة (ثالثاً:مقابلة غري مUnstructured Intreview( : ويتسم هذا

النوع مبرونته فال تصاغ األسئلة مسبقاً، هذا ال يعين عدم وجود قضية أو ظاهرة 

أو مواقف جمتمعية جتاه الظاهرة املبحوثة، وإمنا تكون الظاهرة مستجدة 

 وحديثة وال يوجد الكثري من املعلومات حوهلا، فيستخدم هذا النوع من املقابالت يف

البحوث االستطالعية أو يف حبوث تبحث يف احتياجات اتمع احمللي، بشكل فردي 

  أو بشكل مجاعي، ويطلق على األخري اموعة البؤرية.

  

  )Focus Groupاموعة البؤرية (

، )31(يوجد الكثري من املعاين املستخدمة للمجموعة البؤرية يف اللغة العربية

ت باللغة اإلجنليزية، إال أا تدور حول "جمموعة من والكثري من املعاين والتعريفا

األفراد متَّ اختيارهم بشكل انتقائي من قبل الباحث، للمناقشة والتعليق على 

)، وعليه Gibbs,1997موضوع البحث من وجهة نظرهم وخربم الشخصية" (

يفترض أن يكون هؤالء األشخاص من ذوي اخلربة والدراية مبوضوع البحث أو 

هرة قيد الدراسة، ويتم صياغة هذا النوع من املقابالت اجلماعية بطريقة الظا

دقيقة من حيث التصميم والتنظيم للحصول على التعاريف واملواقف حول القضية 

البحثية، ويشترط يف الباحث أن يكون على اطالع شامل على كل مصادر املعلومات 

                                                             
: املقابلة البؤرية، أو ال يوجد اتفاق حول مسمى اموعة البؤرية يف الترمجات العربية، فتستخدم أحيانا بـ - 31

  اموعة البؤرية أو اموعة املركزة.
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عليه عملية تسيري  والبحوث النظرية والتطبيقية حول الظاهرة، كي يسهل

النقاش اجلماعي، وحىت حتقق املقابلة النجاح، ال بد من أن يتراوح عدد 

  ) شخصاً للمجموعة البؤرية الواحدة.15و10األشخاص املشاركني ما بني (

  وفيما يتعلق بالعناصر األساسية يف اموعة البؤرية، فإم:

ه أن يتميز بالذكاء . امليسر: وهو الباحث الرئيس يف هذه احلالة، وعلي1

  والفطنة، واحلكمة والتحدي يف إدارة وتقنني النقاش.

. مساعد امليسر: وتكون مهمته مساعدة امليسر، وتناط إليه مهمة رئيسية، 2

  وهي: أخذ املالحظات أو تسجيل ما يدور يف النقاش.

، ويتم استقصاء املعلومات )32(. املشاركون: وهم شخصيات ملمة مبوضوع البحث3

  م باعتبارهم ضالعني ونشيطني يف اال املبحوث، ولديهم الكثري لإلدالء به.منه

. شخص تقين يقوم بالتصوير والتسجيل ريات النقاش، باستخدام املسجل 4

  أو بكامريا الفيديو.

وأخرياً، يساعد هذا النوع من األدوات البحثية صناع القرار واملشرعني يف 

عية واملشكالت اليت تواجهها اتمعات، يف فترة التعرف إىل االحتياحات اتم

زمنية قصرية، وماهية احللول واالقتراحات اليت تساعد على فهم الظاهرة 

  املبحوثة.

  

  مراحل اإلعداد والتعامل مع املقابلة؟

ال بد ملُعد املقابلة أن يأخذ عدة اعتبارات لضمان صياغة مقابلة جيدة، وحىت 

النتباه إىل قضايا رئيسية مرتبطة باملقابلة، نستطيع يتسىن له ذلك ال بد من ا

تبويبها يف: مرحلة اإلعداد للمقابلة، وطريقة إجرائها، ومن مث تسجيلها ورصدها، 

                                                             
). دور 2011للتوسع يف هذا اال على الصعيد الفلسطيين، يرجى الرجوع إىل: امللتقى الفكري العريب ( - 32

  .>  http://www.multaqa.org< احلركات االجتماعية يف فلسطني، فلسطني
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فاالنتهاء من املقابلة، وأخرياً تفريغ املعلومات وحتليلها،  وحىت نسهل على القارئ ال 

 بد من توضيح تلك القضايا كالً على حدة.
  

  عداد للمقابلةأوالً: اإل

) حتديد هدف البحث: يعد حتديد موضوع البحث بطريقة جيدة أمراً مهماً، 1

ملا له من عالقة ارتباطية متصلة بشكل جذري بصياغة أسئلة املقابلة اليت تقيس 

موضوع وهدف البحث، فموضوع وهدف البحث هو الذي حيدد احملاور العامة 

  واخلاصة للمقابلة.

املقابلة: بعد االنتهاء من حتديد هدف البحث، ننتقل  ) صياغة دليل إرشادي2

إىل مرحلة حتديد خط مسار املقابلة، مبا يتضمنه ذلك  من صياغة األسئلة املراد 

استقصاء املعلومات من املبحوثني، وذلك باالعتماد على أنواع املقابالت اليت سبق 

على تسهيل اللغة ذكرها (أسئلة مفتوحة النهاية، مغلقة، شبه مغلقة)،  والعمل 

املستخدمة مبا يتالءم مع فهم وشرحية املبحوثني، وجتنب األسئلة اإلحيائية، وأن 

  تبدأ املقابلة من األسئلة السهلة إىل أكثرها صعوبة.

) حتديد جمتمع وعينة البحث: وهم األشخاص املطلوب إجراء مقابلة معهم، 3

  والذين سيتم استقصاء املعلومات منهم.

امل الزمكاين:على الباحث أن يقوم بتحديد العامل الزماين ) حتديد الع4

  واملكاين استناداً إىل مواعيد تناسب الباحث واملبحوث.
  

  ثانياً: إجراء املقابلة

  تعد مرحلة إجراء املقابلة مرحلة مكملة لإلعداد هلا، وحتتوي على ما يلي:

احث لنفسه ) تقدمي الباحث لنفسه وملوضوع البحث: تلعب عملية تقدمي الب1

وملوضوع حبثه دوراً مهماً يف خلق ويئة جو مناسب للمقابلة، وتشمل هذه اخلطوة 

على ما يلي: تعريف الباحث بنفسه، وغرض البحث، وكيف متَّ اختيار املبحوث؟ 
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واجلهة املشرفة على البحث، وختاماً التأكيد على سرية املعلومات والبيانات. وتعد 

ات حساسية، وجناحها يعين جناح املقابلة، وعلى هذه اخلطوة من أكثر اخلطو

الباحث أن يقوم بتوضيح وإقامة عالقة مهنية،  ملا هلا من أمهية يف خلق مناخ جيد 

  الستقصاء املعلومات.

) إجراء املقابلة: يف هذه املرحلة الدقيقة من البحث، جيب أن تربز مهارات 2

زه على االستجابة،  على أن الباحث من حيث قدرته على استثارة املبحوث وحتفي

يترك الباحث الفرصة للمبحوث لالستطراد (خصوصاً يف املقابلة املفتوحة) 

وتوضيح فكرته، مبا ال يتعارض ذلك مع األهداف، فيجب على الباحث أن يسري 

النقاش إىل القضايا ذات العالقة مبوضوعة البحث يف حال ذهب املبحوث إىل 

لبحث. وجيب أن تكون األسئلة من العام إىل مواضيع ال متت بصلة مبوضوع ا

اخلاص، فلو فرضنا أننا بصدد إجراء حبث حول طبيعة العالقة ما بني املسلمني 

  واملسيحيني يف مدينة بيت ساحور، فيجب أن يكون تسلسل األسئلة هكذا:

  صف لنا احلياة بشكل عام يف مدينة بيت حلم؟

  كيف متضي يوماً من أيامك املعتادة؟

  ن العالقات اإلسالمية املسيحية؟حتدث ع

  كيف تقيم العالقة اإلسالمية واملسيحية؟

  كيف تقيم عالقاتك مع أشخاص من دين خمتلف؟

  ما هي طبيعة العالقة؟ ملاذا؟

ما هي مشاعرك جتاه املسلمني/ املسيحيني، ما هي األسباب اليت جتعلك تشعر 

  بذلك؟

مث إىل موضوع البحث،  فلو  نالحظ مما سبق أنَّ التسلسل بدأ من العام، ومن

بدأنا املقابلة  بسؤال ما هي مشاعرك جتاه املسلمني أو املسيحيني يف مدينة بيت 

ساحور؟ التضح له مباشرة أننا حنن بصدد إجراء مقابلة يف هذا اال بالتحديد، 

  وبالتايل قد نعرض املبحوث إىل التأثر بالباحث ومبواقفه.
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  ثالثاً: تسجيل املقابلة

الباحث أن يقوم بتسجيل جمريات املقابلة، ويفضل استخدام املسجل يف على 

املقابالت، كوا تأخذ وقتاً من ساعة إىل ساعتني، على أن يأخذ اإلذن من املبحوث، 

وإذا تعذر ذلك فعلى الباحث أن يقوم بتدوين املقابلة على صفائح خاصة أعدت 

اال إىل أن التسجيل بالقلم لغرض البحث، ويشري الكثري من املتخصصني يف هذا 

والورقة حيفز املبحوثني على االستجابة أكثر، كما  ويكتب الباحث مالحظات 

حول طريقة التفاعل مع املبحوثني وردود فعلهم، وحركات الوجه،  فإنَّ هلذه 

 اإلمياءات معاين مفيدة يف عملية التحليل.
  

  رابعاً: إاء املقابلة

لظروف املناسبة اليت ينهي من خالهلا املقابلة، مبا جيب على الباحث أنْ جيد ا

يشمله ذلك من طريقة لبقة، وإذا مل ينته الباحث من مقابلة املبحوث، فعليه أن 

يقوم بتوضيح ذلك من خالل حتديد موعد آخر، الستيفاء بعض املعلومات، ويفضل 

  أن يتم االنتهاء من املقابلة مبوضوع عام وكأنه حوار بني صديقني.
  

  خامساً: تفريغ املعلومات على ورق

على الباحث أن يدون أو يفرغ املعلومات من املقابلة بالطريقة اليت مت فيها أخذ 

  املعلومات وتكون مصفوفة، ومدونة باللهجة اليت حتدث ا املبحوث، هكذا:

"الواقع احنا بنعيش يف حياة صعبة يف املدينة، عيشة والسالم، بس خنلص من 

اخلالفات عشان نشتغل، كل يوم بنعمل نفس اإلشي، ما يف جديد، وال هم األسعار و

  حمالت نروح عليها، وحىت لو يف، ما يف مساري".... اخل.
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  سادساً: حتليل املعلومات

ال يوجد طريقة موحدة لتحليل املقابالت، كما هو احلال يف البحوث الكمية، 

سات من مقابالت متعددة وهنالك عدة طرق، أبرزها اعتماد التحليل على اقتبا

  حبيث تكون يف احملصلة النهائية قصة عن واقع اجتماعي/ سياسي لمعيشة الفرد.
  

  تطبيقات على املقابلة

تستخدم املقابلة يف مجيع ميادين العلوم االجتماعية واإلنسانية حول قضايا 

 تتعلق بالبطالة، الفقر، التسرب املدرسي. كما أا تالئم األشخاص األميني،

  واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة، وتتالءم مع تلك الشرائح أكثر من غريها.

سأقوم فيما يأيت، بتوضيح كيفية حتليل املعلومات استناداً إىل معلومات من 

، حول اخلطاب السياسي لدى أطفال تتراوح أعمارهم )33(حبث قام املؤلف بإجرائه

  ) سنة يف خميم الدهيشة.13و6ما بني (
  

  

  

  

  

  

  

  

من احملاور املعاجلة يف البحث طبيعة إدراك الطفل الفلسطيين لألحداث اليت 

جتري من حوله، وكيف يتم بلورة خطاب سياسي بناًء على املراحل العمرية 

املختلفة لديه. التساؤل الذي كان يقيس هذا احملور، هو: شو يعين انتفاضة؟ 

  وكانت االستجابات كما يأيت:

  ودم". سنوات): "طخ وجيش 6طفل (

  سنوات) : "حرب وطخ، وبضربونا بالصواريخ" 6طفلة ( 

  سنوات): "اليهود بطخوا فينا واحنا بنطخ على اليهود". 7طفلة (

  سنوات):" اجليش بطخوا يف الوالد اللي بيطخو حجار عليهم". 7طفل (

  سنوات):" بعتقلوا الشباب، واعتقلوا أبوي عشان هيذ بنظخ عليهم". 8طفل (

                                                             
< http://www.ahewar.org/m.asp?i=5883>33 ).2006، سالمة( انظر/ي -33   
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ت): "حرب وقتال..، بقتلو يف االطفال وبيهدموا الدور ... واحنا سنوا 8طفلة (

  بنهامجهم عشان هيك".

سنوات):"أنه لوالد حباجروا على اليهود عشان طخوا علينا قتلوا ابن  9طفل (

  عمي".

سنوات): "الناس بتظل تضرب حجار ويطخوا على اليهود واليهود  9طفلة (

  بظخو فيهم، مهمة قتلوا أبوي".

  سنوات): "اليهود احتلوا أرضنا وعشان هيك بدنا حنررها". 10طفل (

  سنة): "إنو الشعب بثور عشان حيرر أرضه إللي اليهود احتلوها". 11طفل (

  سنة): "الناس بتنتفض وبطخ اليهود عشان أخذوا أرضنا". 12طفلة (

  سنة): "انتفاضة على احملتل بتقاوم حىت تسترجع أرضك". 13طفل(

أنْ نشري إىل أنه ليس هنالك طريقة واحدة يف حتليل وترميز يف البداية ال بد 

املعلومات كما سبق التنويه إليه، إال أنَّ هنالك طريقني يف الترميز والتحليل 

  للمعلومات املستمدة من املقابلة:
  

الطريقة األوىل: ترمز فيه االستجابات املختلفة وتصنف يف مواضيع حمددة 

  أرقام فيها،  وتكون حتليلية، كما هو موضح:ومتقاربة، وال يتم استخدام 

 احلصول عليها من األطفال، من خالل النظرة إىل استجابات املبحوثني اليت متّ

وجدنا أنَّ هنالك ثالث مراحل أساسية يف التعبري السياسي عن مفهوم األطفال  فقد

  ملعىن االنتفاضة، قمنا بتقسيمها إىل ثالث مراحل:

  

  مة واخلوف "مشاعر سلبية"املرحلة األوىل: الصد

على أفراد العينة اليت تقع يف الفئة العمرية ما دون وهذا اجلانب حيتوي 

الست سنوات، واليت تركزت استجابام على اجلانب املؤمل والسليب من االنتفاضة، 

وإدراكهم للمفاهيم حسب األدلة احملسوسة للطفل، أو اخلربة الذاتية له/ا ، فقد 
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ركز على "حرب، طخ ، إسعاف" وحجم اخلسائر يف اجلانب كانت إجابام ت

وبيضربونا صواريخ"، …سنوات) تقول: "بستشهد أطفال  6الفلسطيين (طفلة 

وطفل آخر يضيف ".. يهود بطخوا فينا ويعتقلونا.. وهم بطخوا يف الناس"، وذه 

اكهم الكلمات نستنتج أنَّ األطفال يف هذه الفئة يعيشون يف خوف ورعب نتيجة إدر

املفاهيم السلبية والتجارب املؤملة من االنتفاضة، وهذا يعكس جانباً نفسياً سيئاً 

 لديهم .
 

 املرحلة الثانية: الفعل ورد الفعل
سنوات) بالتركيز على اجلانبني  10و 7وذه املرحلة يبدأ األطفال ما بني (

هو إبراز االعتداء (الفعل السليب واإلجيايب) يف معادلة الصراع، وأهم ما يف األمر 

على الشعب الفلسطيين من قبل االحتالل، ومن مثَّ تكون ردة الفعل لدى 

الفلسطينيني، أي أنَّ االحتالل هو الذي اعتدى/قتل/دمر/سجن، ومن مث بدأ الشعب 

بالنضال والثورة، نسرد هنا جمموعة من التعاريف لألطفال اليت تدعم وجهة 

 نظرنا:
هود بطخوا فينا واحنا بنطخ على اليهود علشان سنوات) يقول: "الي 7(طفل 

 ترجع النا بالدنا".
، يقتلوا األطفال ويهدموا الدور …سنوات) تقول: "حرب وقتال، 8(طفلة 

 ويطردوا الناس واحنا بنهامجهم عشان هيك".
سنوات) :"دخول اإلسرائيليني إىل فلسطني وحيتلوا دورنا ويقتلوا يف  9(طفلة 

 لشباب ويغتالوهم عشان هيذ بنحارم وبدنا حنرر فلسطني".الناس ويعتقلوا يف ا
سنوات) يعرف االنتفاضة: "ثورة، إذا الشعب حمتل بدافع عن  10(طفل 

 أرضه".
ويف هذه املرحلة من التكوين املفاهيمي للطفل تعكس اإلدراك السياسي للجانب 

ل، وليس اآلخر واإلجيايب ملعادلة للصراع وهو التمرد والثورة بوجه االحتال
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االكتفاء بترديد نتائج االحتالل على الشعب الفلسطيين، وإمنا أيضاً خسائر 

االحتالل، وهذا ما يعكس بعداً من التوازن من اخلوف والتحدي، ومن هنا ننتقل إىل 

 مرحلة أخرى هي:
 

 املرحلة الثالثة: اجلاهزية للثورة
بالنفس والقدرة  سنة) بالثقة بالذات واالعتداد 13- 10متتاز هذه املرحلة (

على التأثري والفعل، وتعكس هذه النفسية من خالل اخلطاب السياسي لديهم، 

والتركيز على هدف واحد يف الفعل االنتفاضي، وهو التخلص من االحتالل وحترير 

فلسطني ، بل تستشعر املرارة يف أفواه األطفال حتمل بداخلها مترداً على الواقع 

ه، طفل يف الثانية عشرة من عمره يعرف االنتفاضة والرفض املطلق لالنصياع ل

على أا "قسوة على الناس وبتظلم الناس والناس بترفض الظلم واالحتالل 

وبثوروا عليهم". وطفلٌ آخر يعرفها كما يلي "انتفاضة على احملتل بتقاوم حىت 

 تسترجع أرضك".
ه شخصيته من وال شك، كما نعلم أنَّ هذه املرحلة من حياة الطفل ختترب في

حيث التشكل والتبلور وفقاً للواقع الذي يرتئيه الطفل، إضافة إىل سهولة التأثر 

باآلخرين من حيث التماهي مبواقف من هم أكرب سناً منهم وخصوصاً جتاه 

 االنتفاضة، والثورة والتمرد.
  

الطريقة الثانية يف التحليل: تعرف هذه الطريقة يف التحليل بتكميم 

 جمموع من األرقام والنسب، وتنتشر لدى البحوث اليت تستخدم االستجابات يف

أسلوب حتليل املضمون كما مر معنا يف املبحث اخلامس، حيث يتم إعطاء أو تقسيم 

استجابات املبحوثني إىل ثيمات (مواضيع) تعرب عن استجابات املبحوثني، ومن 

) يف ثيمات أخرى، مثل 9املمكن أيضاً هنا  ترميز حماور التحليل السابق يف جدول (

التقيسم الذي متَّ اعتماده يف البحث، لتحليل استجابات املبحوثني إىل: الصدمة 
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واخلوف "مشاعر سلبية"، الفعل ورد الفعل، واجلاهزية للثورة، أو ثيمات آخرى، 

  ويتم التعليق والتحليل حول أبرز نتائج اجلدول.

  

  كميم") حتليل استجابات املقابلة "الت9جدول رقم (

  

  االقتباس  النسبة  العدد  معىن االنتفاضة

  "حرب وطخ، وبضربونا بالصواريخ"  %16.7  2  اخلوف

  الفعل وردة الفعل

"الناس بتظل تضرب حجار   50%  6

ويطخوا على اليهود واليهود بظخو 

  فيهم، مهمه قتلوا أبوي"

  

إدراك الرواية 

  السياسية

"انتفاضة على احملتل بتقاوم حىت   33.3%  4

  ترجع أرضك"تس

  

  وثبات املقابلة  صدق

املقصود بالصدق هنا، هو أنَّ املقابلة وما حتتوي عليه من أسئلة قد صيغت 

بطريقة تقيس موضوع البحث، وثباا هو أنه لو متَّ تطبيق املقابلة مرة ثانية 

على املبحوثني ويف نفس الشروط وطريقة الباحث، فإن املقابلة تعطي نفس 

  النتائج.

عام، ما ينطبق على البحوث الكيفية ينطبق على أدواا، حيث إنَّ مدى وبشكل 

مصداقية األداة وثباا، هو مدى قرا أو ابتعادها عن املنطق واملعقول، ويتضح 

ذلك من خالل تقدمي وصف شامل لكل تفاصيل وظروف واستجابات املبحوثني، 

وضعها يف صفحة وحىت يتم التأكد من ذلك، يفضل إحلاق مجيع املقابالت و

  تأكد من مصداقية األداة وثباا.املالحق، ليتسنى لباحثني آخرين من ال
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  إجيابيات املقابلة

  ا تتيح  احلرية للباحث  من حيث فرصةتتميز املقابلة باملرونة، بأ

 مقابلة املبحوثني وجهاً لوجه،  ومن جانب آخر تتيح للمبحوثني  احلرية أكثر.
 تعات احمللية اليت تزداد فيها درجة األمية،   تفيدنا املقابلة يفدراسة ا

ويف املواضيع اليت تبحث يف شرائح مقصاة أو مهمشة مثل األطفال، املرأة، الفقراء، 

 وذوي االحتياجات اخلاصة.
 .ال يوجد تأثري للباحث على املبحوثني  

  مآخذ على املقابلة

 ًإذا كان جمتمع  تسترتف من الباحث الكثري من الوقت واجلهد، خصوصا

 البحث كبرياً.
 .احتمالية الصدق والثبات أقل من األدوات األخرى 
 .قد يكون هنالك حتيز من قبل الباحث 
  

 )Testsاالختبارات واملقاييس ( رابعاً:
نعين باالختبار هنا، هو: جمموعة من األسئلة املقننة عاملياً واليت تعرض 

ة ملوضوع معين، ويتم الطلب منهم األفراد أو اجلماعات إىل جمموعة من األسئل

تعبئة وإجابة األسئلة، وتستخدم هذه األداة كثرياً يف جماالت علم النفس، 

والتربية، نظراً لكوا تبحث يف مستويات إدراكية حمددة أو تقيس أثر متغريات 

 .على املبحوثني
 

 وميكن أن تتطلب هذه املقاييس القيام مبهام عقلية، تركز على ما يعرفه

املفحوص من قدرته على إدراك جوانب معرفية، تتعلق مبعلوماته ومهاراته 

وقدراته، وهنا يطلق عليه اختبارات التحصيل، أو أا تركز على قدراته العقلية 

أو االستعداد املدرسي، وهنا يطلق عليها اختبارات االستعدادات، ومن جانب آخر، 

بات املبحوثني يف أنشطة هنالك بعض االختبارات تقيس جوانب تتعلق برغ
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مجاعية ويطلق عليها باختبارات االجتاهات وامليول، وهنالك بعض االختبارات 

تتعلق بدراسة مكونات وصفات وخصائص املبحوث من حيث تكوينه الوراثي 

واملتعلق بالبيئة، ومفهوم الشخص عن ذاته، ومن جانب آخر تعاين وتشخص 

اخ للشخصية، واالختبارات اإلسقاطية، اختبار روشب االضطرابات النفسية مثل:

لق بالعالقات االجتماعية ويطلق عليها باختبارات الشخصية ومقاييس أخرى تتع

 ).60 :2004(زيتون،
  

 أنواع االختبارات
 :ومن حيث أنواع االختبارات من حيث درجة شيوعها، فإا تقسم إىل قسمني

يتها وثباا، حيث يقوم وهي اليت يتم التأكد من مصداق االختبارات املقننة:

عامل متخصص يف جمال حمدد بصياغة اختبار، وجتدر اإلشارة هنا إىل أنَّ هنالك 

خماطرة يف استخدام املقاييس املقننة عاملياً، وحماولة إقحامها على بيئات 

)، PTSDمقياس ما بعد الصدمة ( اجتماعية وثقافية حمددة، فعلى سبيل املثال:

املني يف جمال الطفل الفلسطيين إىل حماولة إقحام حيث درج جمموعة من الع

هذا املقياس وحماولة تطبيقه على الواقع الفلسطيين، وهذا خطأ علمي 

  ).1997(إدريس،

وهي االختبارات املتعلقة يف بيئة جغرافية واجتماعية  االختبار غري املقنن:

ات السابقة ، نظراً لالختالف)34(وثقافية حمددة، يقوم باحثون حمليون بتطويرها

  الذكر.

  

                                                             
انظر/ي إىل حماولة جديرة باالحترام يف جمال قياس وتطوير مقياس السرية النفسية للشباب الفلسطيين  - 34

). أعماق الذات املنتفضة: السرية 2003وعدم االعتراف مبقياس ما بعد الصدمة: كناعنة، مصلح وماريت نتالند (

الفلسطيين الذي نشأ يف جو األمل واإلحباط بني االنتفاضتني. حيفا: مجعية "البلد"  النفسية واالجتماعية للشباب

  الثقافية.
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  مثال على املقاييس "مقياس بيك لالكتئاب"
أمامكم جمموعة من اجلمل الرجاء اإلجابة عليها بوضع دائرة حول اجلواب الصحيح، هذه األسئلة 

  تقيس حالتك النفسية خالل األسبوع املاضي مبا فيه اليوم.

1. ___________________________________________  

  عر باحلزن..أنا ال أش0

  .أنا أشعر باحلزن.1

  .أنا حزين طيلة الوقت وال أستطيع التخلص من هذا الشعور.2

  .أنا حزين جداً أو غري سعيد إىل حد ال أستطيع حتمله.3

2___________________________________________ .  

  . أنا لست متشائماً فيما يتعلق باملستقبل.0

  .أشعر بأن املستقبل غري مشجع.1

  .أشعر أنه مل يعد لدي شيء أتطلع عليه.2

  .أشعر بأن املستقبل ال أمل فيه وأن األمور ال ميكن أن تتحسن.3

3___________________________________________ .  

  . ال أشعر بأنين شخص فاشل.0

  . أشعر بأين قد فشلت أكثر من اإلنسان العادي.1

  و الكثري من الفشل.. كل ما بوسعي رؤيته يف حيايت املاضية ه2

  .أشعر بأنين إنسان فاشل متاماً.3

4___________________________________________ .  

  . أشعر بالرضا جتاه ما أفعله يف حيايت.0

  . مل أعد أستمتع باألشياء بنفس الطريقة اليت كنت عليها.1

  .اً. مل أعد أحصل على الشعور بالرضى احلقيقي يف أي شيء أبد2

  غري راضٍ أو أشعر بامللل يف كل شيء. . أنا3

5___________________________________________ .  

  . ال أشعر بالذنب.0

  . ال أشعر بالذنب تقريباً يف أغلب الوقت.1

  . أشعر بالذنب تقريباً معظم الوقت.2

  . أشعر بالذنب طيلة الوقت.3
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6___________________________________________ .  

  أشعر بأنين أعاقب. .ال0

  .أشعر بأنين قد أكون أعاقب.1

  .إنين أتوقع بأن أعاقب.2

  .أشعر بأنين أعاقب.3

7___________________________________________ .  

  . ال أشعر خبيبة أمل يف قرارة نفسي.0

  . أشعر خبيبة أمل يف نفسي.1

  . أنا مشمئز من نفسي.2

  . إنين أكره نفسي.3

8___________ .________________________________  

  .ال أشعر بأين حبال من األحوال أسوأ من اجلميع. 0
  . إنين أنتقد نفسي يف حاالت ضعفي أو أخطائي.1

  . إنين ألوم نفسي طيلة الوقت على أخطائي.2

  . إنين ال ألوم نفسي على أي شيء حيدث.3

9___________________________________________ .  

  ست لدي أفكار بقتل نفسي.. لي0

  . لدي أفكار بقتل نفسي ولكين لن أقدم على ذلك.1

  . أرغب يف قتل نفسي.2

 . سوف أقتل نفسي.3
10___________________________________________ .  

  . ال أبكي أكثر من املعتاد.0

  . أصبحت أبكي أكثر من املعتاد.1

  . إنين أبكي طيلة الوقت.2

  وري أن أبكي فيما قبل ولكن اآلن ال أستطيع أن أبكي رغم أنين أريد ذلك.. لقد كان مبقد3

11___________________________________________ .  

  . أنا لست أكثر توتراً اآلن مما كنت عليه دائماً.0

  . أنزعج وأتوتر بسهولة أكثر من ذي قبل.1
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  . أشعر اآلن بأنين متهيج طيلة الوقت.2

3اء اليت كانت عادةً تسبب يل ذلك.يج حىت من األشي. ال أنفعل وأ  

12___________________________________________ .  

  . مل أفقد اهتمامي بالناس اآلخرين.0

  . أصبحت أقل اهتماماً بالناس اآلخرين مما كنت عليه من قبل.1

  . لقد فقدت معظم اهتمامايت ورغبيت يف الناس اآلخرين.2

  اهتمامي ورغبيت يف الناس اآلخرين.. لقد فقدت كل 3

13___________________________________________ . 
  . قدريت على اختاذ القرارات مل تتغير تقريباً.0

  . أؤجل اختاذ القرارات أكثر من ذي قبل.1

  . لدي صعوبة يف اختاذ القرارات أكثر من ذي قبل.2

  . ليس مبقدوري اختاذ قرارات بتاتاً.3

14__ ._________________________________________  

  . ال أشعر بأنين أبدو أسوأ من املعتاد.0

  . أنا مرتعج ألنه يبدو علي الكرب ومل أعد جذاباً.1

  . أشعر أن هنالك تغريات دائمة يف مظهري الشخصي مما جيعلين أبدو غري جذاب.2

  . أعتقد أنين أبدو بشعاً.3

15________________________ .___________________  

  . باستطاعيت أن أعمل تقريباً بنفس القدرة اليت كنت عليها من قبل.0

  . أحتاج إىل جهد إضايف للبدء يف عمل شيء ما.1

  . أضطر ألن أضغط نفسي ألداء عمل ما.2

  . ال أستطيع القيام بأي عمل إطالقاً.3

16___________________________________________ .  

  يع النوم كالعادة.. أستط0

  . نومي مل يعد كاملعتاد.1

  أستيقظ ساعة أو ساعتني قبل الوقت املعتاد وأجد صعوبة باالستغراق يف النوم ثانية. .2

  . أستيقظ قبل ساعات من املعتاد وال أستطيع النوم فيما بعد.3
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17___________________________________________ .  

  من املعتاد.. ال أشعر باإلرهاق أكثر 0

  . أرهق بسرعة أكثر من ذي قبل.1

  . أشعر باإلرهاق من أداء أي شيء تقريباً.2

  . إين يف غاية اإلرهاق للقيام بأي عمل كان.3

18___________________________________________ .  

  . شهييت لألكل ليست أسوأ من املعتاد .0

  . شهييت لألكل جيدة.1

  وأ اآلن.. شهييت لألكل أصبحت أس2

  . ليس لدي أي شهية لألكل على اإلطالق.3

19___________________________________________ .  

  . مل أفقد شيئاً من وزين وإن حصل فلم يكن ملحوظاً.0

  كيلو من وزين. 2. لقد فقدت أكثر من 1

  كيلو من وزين. 4.5. لقد فقدت أكثر من 2

 كيلو من وزين. 6.5. لقد فقدت أكثر من 3
20___________________________________________ .  

  . لست قلقاً بشان صحيت كاملعتاد.0

  . إنين قلق جداً بشأن مشكالت جسدية مثل اآلالم والصداع وآالم املعدة.1

  . إنين قلق بشأن مشكالت جسدية وإنه من الصعب أن أفكر يف أمور أخرى.2

  إىل درجة أنين ال أكاد أفكر يف أي شيء آخر؟ . إنين قلق للغاية بشأن مشكاليت اجلسدية3

21___________________________________________ .  

  . مل أالحظ تغيرياً حالياً يف رغبيت اجلنسية.0

  . لدي رغبة يف اجلنس أقل مما كانت عليه.1

  . رغبيت اجلنسية أقل بكثري اآلن.2

  . مل تعد لدي أي رغبة يف اجلنس على االطالق.3

______________________________________________  

حىت يقيس الشخص ذلك على نفسه، عليه أن يضع إجابته على اجلملة اليت 

تتناسب مع شعوره، وبعد االنتهاء من اإلجابة، يقوم جبمع الرقم للجملة اليت 
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، 17تنطبق عليه من السؤال، وإذا كان جمموع اإلجابات للفرد هو أقل من 

لديه بسيط، مع التنويه إىل أن هذا املقياس وضع فقط للتوضيح وال فاالكتئاب 

يعين شيئاً من الناحية السيكولوجية، فإذا حصل الفرد على جمموع أكثر من ذلك، 

فال تأخذ بالنتيجة، وذلك العتبارات ثقافية، فقد ال تنطبق الكثري من األسئلة أو 

  النتيجة على واقع ثقايف وبيئي مغاير.

  

 )Sociometryالقات االجتماعية (مقياس الع
يستخدم هذا املقياس يف دراسة عمليات التفاعل االجتماعي ما بني األفراد، 

وبالتايل يشكل وسيلة مهمة، نستطيع من خالهلا التعرف على أمناط التفاعل 

السائدة ما بني األفراد واجلماعات الذين تربطهم عالقة ببعضهم البعض، 

 ,Hoffmanجموعة أو كأفراد جتاه أهداف حمددة (خصوصاً عندما يتصرفون كم
)، فهو يتعلق بـ: كيف يتوجه أو ينظر أفراد اجلماعة االجتماعية جتاه 2001

بعضهم البعض؟ وكيف تنظر مجاعة سياسية ما مبشاعر السخط أو احلب أو الكره 

 لبعض أفراد اموعة، أو األعضاء اجلدد يف اموعة.
ة أرادت قياس طبيعة العالقات بني  موظفي مؤسسة مثال: فلنفرض أنَّ باحث

أعضاء دف التعرف على الشخص املرغوب  7أهلية يف مدينة يافا مكونة من 

ومن هو الشخص األكثر  فيهم، النجم، والتعرف على اخلصائص القيادية (القائد)

 .تأثرياً على اموعة صانع القرار
 

ة أن تسأل: من من املوظفني يف فمن أجل إجراء هذا املقياس، على الباحث

مؤسستك تعتربه /ا مميزاً/ةً، مع ذكر مميزات له/ا يف كوم متميزين، وعلى 

املوظفني أن يذكروا أمساء املوظفني، وبعد رصد إجابات املبحوثني، نقوم بوضعها 

 ).10جبدول، كما هو موضح يف جدول رقم (
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) وهي يف هذه احلالة 5ة رقم () أنَّ املوظف10يتضح لنا من خالل جدول رقم (

)، حيث يعترب االثنان من 6دالل، أكثر املوظفني متيزاً، يليها املوظف عيسى رقم (

  .أكثر املوظفني متيزاً يف املؤسسة

 
وفيما يتعلق باخلصائص املميزة للشخص، فلنفرض أن استجابام دارت حول 

  :)11(اخلصائص املميزة للشخص كما هو موضح يف جدول 

 
  للشخص املميز ) توزيع إجابات املوظفني10ول رقم (جد

  

  

 

 7 6 5 4 3 2 1 املوظف
1     1   
2    1    
3     1   
4      1  
5      1  
6     1   
7     1   

  2 4 1    اموع
 
  

  ) أهم اخلصائص للشخص املميز11جدول رقم (

  

  

  /متفهم/ة: //  /معتد/ة بنفسه/ا:  

  يقدم املساعدة لآلخرين: //  خلوق/ة: ///

  خملص/ة:  /  ت/حيترم آراء املوظفني: ////
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فنستطيع أنْ نستنتج أنَّ املوظفني قد اختاروا (دالل) لكوا حتترم آراء 

املوظفني، ومتفهمة هلم. بالرغم من أنَّ هذه املعلومات تفيدنا يف فهم العالقات بني 

 4املميزة من املوظفني حصلت فقط على  املوظفني إال أنَّ مأخذها هو أنَّ الشخصية
أشخاص   3موظفني هلا، فهنالك  3موظفني، يف حني مل يصوت  7أصوات من أصل 

  .آخرون مل يعتربوها مميزة

  

وهنالك طريقة أخرى لتحديد العالقات داخل اموعات، يعرب عنها 

 ) حيث يطلب من جمموعة صفية على سبيل املثال، حتديدDiagramبالرسومات (

طبيعة عالقتهم مع زمالئهم بالصف، وذلك بوضع إشارة الزائد (+) على العالقة 

) على العالقة السلبية، - اإلجيابية اليت تربطهم بزمالئهم، وإشارة الناقص (

ونقوم فيما بعد برسم بياين يوضح العالقات بني املوظفني، كما هو موضح يف الرسم 

الل الرسم البياين إىل أكثر األفراد قدرة ، واليت تشري فيه املعطيات من خياينالب

  على التأثري على اموعة وأقلهم تأثرياً.

  

  مثال لرسم بياين لعالقات إجيابية وسلبية
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  ) حول املقابلة واالستبانة8مترين رقم (

  

  هدف التمرين هذا هو:

 التعرف على كيفية إجراء مقابلة. .1
  التمرن على تقنية حتليل املضمون. .2

  س ظاهرة اجتماعية (كيفياً وكمياً).قيا .3

  ومن أجل حتقيق أهداف الواجب، يرجى القيام بـ:

  

. التوجه لطلبة علم االجتماع واخلدمة االجتماعية يف جامعة بريزيت، 1

مقابالت مصغرة هدفها التعرف إىل سبب االلتحاق بالتخصص،  10وإجراء 

  وبعدها تفريغ أو حتليل اإلجابات يف اجلدول التايل:

  

النسبة   العدد  ترميزال

  املئوية

  االقتباسات

        

        

        

        

        

        اموع

  

.................................................................................

.................................................................................  
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ة القيام بدراسة حول الفقر يف فلسطني، وحددت موضوع البحث . أرادت باحث2

يف الوسائل اليت يستخدمها الفقراء يف التعايش مع ظروفهم االقتصادية، تصوروا 

أنكم أصدقاء هلذه الباحثة، فما هي األسئلة اليت تقترحوا لقياس موضوع 

  أسئلة تقيس هذه الظاهرة (كيفياً وكمياً): 3البحث. ضعوا 

  ة الكيفيةاألسئل

1...............................................................................

............................... ..................................................

2...............................................................................

.... .............................................................................

3...............................................................................

.................................................................................  

  األسئلة الكمية

1...............................................................................

........... ......................................................................

2...............................................................................

............... ..................................................................

3...............................................................................

.................................................................................  

رض الفتيات يف اتمع التلحمي إىل التحرش . باحثة تقوم بدراسة حول تع3

اجلنسي، وتوجهت إليك كباحث متخصص يف هذا اال، وطلبت منك صياغة 

أسئلة استبانة تقيس الظاهرة بطريقة غري مباشرة، فما هي األسئلة اليت تقوم 

  باقتراحها، مع توضيح سلّم اإلجابة لكل سؤال:
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 ) حول املالحظة9مترين (
  

دراسة/ استطالع سريع عن طريق املالحظة حول معدالت قوموا بإجراء 

  استخدام املعلمني للثناء والتوبيخ يف تعديل السلوك للطالب.

  جمال البحث هو: الثناء والتوبيخ.

  تساؤالت: ما معدل استخدام املدرسني الثناء؟

  فرضية: توجد عالقة بني السلوك غري األكادميي والتوبيخ يف الصف.

  لسلوك األكادميي للطالب.جمال املالحظة: ا

  السلوك غري األكادميي للطلبة

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

..............................................................................  

.............................................................................. 
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  املبحث السابع: جمتمع البحث والعينة

  

  ف املبحث السابع:أهدا

من املتوقع منكم أعزائي القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث السابع 

  من الكتاب، أن تكونوا قادرين على ما يلي:

    ــة البحــث ووحــدة ــع البحــث وعين إدراك االرتبــاط بــني جمتم

 التحليل.
 .حتديد حجم العينة املناسب 
    ة التعرف على بعض القوانني املستخدمة يف حتديـد حجـم العينـ

  (يدوياً وإلكترونياً).
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  جمتمع البحث والعينة
  

املناسب، وخطة  بعد انتهاء الباحث من اختياره ملوضوع البحث، وحتديده للمنهج

البحث اليت سيسري وفقها، تأيت بعدها مرحلة اإلطار االجتماعي والذي سيشكل  

طيه البحث، وهو ما يطلق عليه مبجتمع اال أو املدى املستهدف والذي سيغ

البحث، وأما فيما يتعلق بالكيفية اليت سيغطى ا اإلطار االجتماعي فتكون إما 

تغطية مسحية شاملة، واليت تعين مسحاً شامالً جلميع مفردات ووحدات التحليل 

تمع البحث، أو اختيار عينة عشوائية ممثلة، وقد تكون عشوائية، أو منتظمة  

  طبقية أو عنقودية، أو تكون التغطية انتقائية وقصدية.أو 

فعلى سبيل املثال: أراد باحث إجراء دراسة حول املشاكل األكادميية لدى طلبة 

جامعة النجاح، فإنَّ اإلطار االجتماعي وجمتمع البحث سيكون طالب جامعة 

يعاين منها النجاح، ولكن إذا أراد الباحث فقط أنْ يدرس املشاكل األكادميية اليت 

طلبة العلوم االجتماعية، فإنَّ جمتمع البحث سيكون من طلبة اجلامعة لتخصص 

العلوم االجتماعية، وطالا مفردات أو وحدات التحليل، وعلى الباحث أن يقرر إذا 

كان يريد أن خيتارهم مجيعاً، فسيعد ذلك مسحاً شامالً، أو باستطاعته أن خيتار 

%)، أو عينة ممثلة هلم 70م التراكمية أقل من (عينة قصدية من الذين معدال

  وفقاً لشروط علمية.
  

  أنواع العينات

 :تقسم العينات إىل قسمني رئيسيني ومها
وهي العينات : )Non Probabiity Sampleأوالً: العينات غري االحتمالية (

من اليت ال ختضع لقوانني علمية يف عملية اختيارها، ولكن يف بعض األحيان يكون 
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غري امليسر اختيار عينات بطرق احتمالية، وذلك يرجع إىل موضوع  وهدف 

  .)35(البحث
  

  

  

  

يطال هذا النوع من العينات الكثري من االنتقادات حول مدى متثيل اتمع أو 

عدمه، فقد متثل متثيالً جيداً وقد ال متثل، وبصورة أو بأخرى تعد هذه الطرق 

ومفيدة مع األعداد الكبرية، ويكثر استخدامها يف جيدة وقليلة التكاليف، وعملية، 

  البحوث الكيفية، وكذلك االستكشافية، وتقسم إىل نوعني:

تعتمد هذه الطريقة : )Accidental Sampleالنوع األول: عينة الصدفة (

على املصادفة، وهي أقرب إىل التحقيق الصحفي يف الربامج التلفزيونية اهلادفة 

املقابلة حول سؤال بسيط يتعلق  رحية من الشعب، وتدوإىل توضيح رأي قطاع شر

بقضية سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، حيث يقوم املذيع بطرح السؤال على 

  من يصادفه يف طريقه دون تدقيق أو متحيص أو ختطيط مسبق.

طالب/ة من مدينة ما، ويقوم مبقابلة  20مثال: أراد باحث إجراء مقابلة مع 

  .مقابلة، دون حتديد معايري أو قوانني لذلك 20حىت يستكمل الـ من يصادفه أوالً

 
: )Purposeful Sampleالنوع الثاين: العينة الغرضية أو القصدية (

فرضنا باحثة أرادت أن تبحث مبوضوع دراسة مفادها: كيف تواجه املرأة 

ية الفلسطينية الظروف املعيشية الصعبة يف قرية فلسطينية، فإنَّ الطريقة القصد

هي األنسب هلكذا موضوع، ولو فرضنا أننا نريد أنْ نبحث يف موضوع حول مفهوم 

–سنة)  13سنوات إىل  6األطفال للشهيد، وأردنا مفحوصني تقع أعمارهم ما بني (

نعمل على إجراء مقابلة أو استبانة  - وهي يف هذه احلالة تكون شروط االختيار

فس الفئة العمرية لألطفال، ونستثين من مع من يصادفنا يف الشارع أو املترته من ن

  ال تنطبق عليه املواصفات اليت متَّ وضعها.

                                                             
مبعايري حمددة الختيار عينة البحث غري االحتمالية، والتفكري يف وضع معايري  البدء بالتفكريهنا، من املهم  - 35

 .حتدد عملية اختيار العينة واملبحوثني، وتعرف بالنمذجة
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) مخسة عشر نوعاً من الطريقة القصدية، نذكر منها 2004يصنف زيتون (

 أربعة:
  وصف خمتصر  النوع

  العينة القصوى

Extrems 
Sample 

عينة تربز الظاهرة موضع اهتمام الباحث بشكل كبري، فمثالً 

ألفراد ذوي النجاح الباهر، واملتفوقني، أو ذوي اهلروب املتكرر، خيتار ا

  والفشل الذريع، وكذلك احلاالت الشاذة وغري العادية.

  وصف خمتصر  النوع

 املكثفة
Intensity 

Sample 

عينة متدنا مبعلومات ثرية عن حاالت تعرب عن الظاهرة بوضوح، 

مثال: اختيار طالب ولكن ليس بشكل حاد كما يف الطريقة السابقة، 

  ذي مستوى جيد، ومستوى متوسط، ومتدنٍّ.

 غري املتجانسة
Maximum 
Heerogeneous 

Sample 

ينتقي األفراد مع وجود تباين كبري فيما بينهم، فمثالً خيتار 

الباحث أفراداً من جنسيات خمتلفة، وخلفية ثقافية واجتماعية 

ج أنْ تكون العينة خمتلفة، وخربات عمل خمتلفة، هذا التباين حيتا

  كبرية العدد، وإال لن يصل الباحث للتمثيل الذي يهدف إليه.

  املتجانسة

Homo- 
Geneous 

Sample 

على العكس متاماً: فالعينة هنا ال يوجد بني أفرادها سوى كم 

ضئيل من التباين، فبدالً من ضم جنسيات خمتلفة يركز الباحث على 

  ر قدرة على ضبط املتغريات.جنسية واحدة، وهذا جيعل الباحث أكث

). منهجية البحث التربوي والنفسي من 2004مصدر هذا اجلدول هو: زيتون، كمال عبد احلميد (

  .158-157القاهرة: عامل الكتب. املنظور الكمي والكيف.

 
وهذا النوع من العينات : )Probabiity Sampleثانياً: العينات االحتمالية (

عملية اختياره، وتتميز العينات االحتمالية يف كوا  خيضع لقوانني وحمددات يف

تعطي الفرصة للجميع بصورة متساوية ليكونوا جزءاً من العينة، ومتكّننا العينات 

االحتمالية من تعميم نتائج البحث يف حال متّ اختيارها بطريقة علمية من جمتمع 

 :وهيالبحث األصلي، وتقسم العينات االحتمالية إىل أربعة أنواع، 
تعد العينة العشوائية البسيطة من أبسط : أوالً: العينة العشوائية البسيطة

الطرق يف اختيار العينات، ولكن بالبدء ال بد من توضيح ماذا نعين بكلمة 
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إعطاء فرص متساوية جلميع  عشوائية؟ العشوائية يف البحث العلمي تعين:

من العينة دون حتيز أو  مفردات البحث، ووحدات التحليل على أن يكونوا جزءاً

 :تدخل من قبل الباحث، ويشترط يف هذا النوع من العينات
 أن يكون مفردات جمتمع البحث معروفني لدى الباحث. 
 تمع املبحوثوجود حالة من التجانس بني أفراد ا. 
 

  كيف يتم اختيار العينة العشوائية البسيطة

تمع البحث رقماً، وتكون الطريقة األوىل: يعطي كل فرد/وحدة التحليل من جم

عملية االختيار على أسس عشوائية، فلنفرض أننا نريد اختيار عينة عشوائية 

طالباً وطالبة، نقوم بإعطاء كلّ طالب/ة رقماً  30بسيطة من مساق جامعي عدده 

، نقوم بتسجيل رقم الطالب على قصاصة ورقية، ومن مث يتم 30حىت  1يبدأ من 

% 20فإذا أردنا أن نقوم باختيار عينة عشوائية قدرها طيها ووضعها يف صندوق، 

)، فيكون 6(جمتمع البحث)=x30 %20من جمتمع البحث حسب املعادلة التالية (

ورقات،  6أفراد من جمتمع البحث هم عينة البحث، وبعدها خنتار من الصندوق  6

قة، واليت متثل الطالب الذين سيتم استقصاء املعلومات منهم، تعرف هذه الطري

  بطريقة الصندوق.

الطريقة الثانية: تعرف بطريقة جداول األعداد العشوائية: حيث يتم يف هذه 

الطريقة ترقيم عناصر البحث، ونقوم بوضع خطوط فوق األرقام بشكل عشوائي، 

  واألرقام اليت يأيت عليها اخلط تكون جزًءا من العينة، كما هو موضح باألسفل.

6  5  4  3  2  1  
12  11  10  9  8  7  
18  17  16  15  14  13  
24  23  22  21  20  19  
30  29  28  27  26  25  
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ختتلف العينة املنتظمة عن العشوائية  :ثانياً: العينة العشوائية املنتظمة

البسيطة، كون األوىل ال تشترط عملية االنتظام يف عملية االختيار لعناصر 

ة، وحىت نوضح ما الذي نعنيه اتمع املبحوث، أي وجود انتظام ما بني أفراد العين

% من جمتمع 20هنا، سنقوم بإعطاء مثال: أرادت باحثة اختيار عينة قدرها 

  :شخص، فتكون عملية اختيار العينة كما يأيت  100يتكون من

 ).20(جمتمع البحث)= x100 % 20( . حساب حجم العينة، ويتم كما يلي:1
ليت تفصل بصورة منتظمة ما . حتديد وحدة االنتظام يف عملية االختيار، وا2

بني أول شخص ستقوم الباحثة باختياره كجزء من العينة والشخص التايل، ويتم 

(وحدة االنتظام))  5(حجم العينة)= 20(جمتمع البحث)/ 100حساا كما يأيت (

 وتكون املسافة ما بني املبحوثني من عينة البحث.
  ).100- 1رقماً من رقم (. تقوم الباحثة بإعطاء كل فرد من جمتمع البحث 3

)، 5و1. بعدها تقوم الباحثة باختيار رقم بصورة عشوائية يقع بني رقم (4

وحدات منتظمة  5، فسيكون العنصر التايل يبعد 3ولنفرض أا اختارت رقم 

  .... وهكذا دواليك13، يليه املبحوث رقم 8فيكون الرقم التايل هو  

  
11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  
22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  12  
33 32 31  30 29 28  27  26  25  24  23  
44 43 42 41 40 39  38  37  36  35  34  
55 54 53 52 51 50  49  48  47  46  45  
66  65  64  63  62  61  60  59  58  57  56  
77  76  75  74  73  72  71  70  69  68  67  
88  87  86  85  84  83  82  81  80  79  78  
99  98  97  96  95  94  93  92  91  90  89  

100  
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، 20. يف حال عدم الوصول إىل حجم العينة املطلوب، وهو يف هذه احلالة 5

فإننا نقوم بإعادة الكرة مرة أخرى، وذلك باختيار عدد آخر بشكل عشوائي، 

 9وحدات منتظمة، فيكون رقم  5، فعليها أن تبعد 4فلنفرض أا اختارت الرقم 
  مال العينة املرجوة.هو التايل، وهكذا، حىت تنتهي من استك

 
هذه العينة يف حال عدم وجود تستخدم  :العينة العشوائية الطبقية :ثالثاً

جتانس بني أفراد جمتمع البحث، حيث إن اتمع املبحوث يقسم إىل طبقات 

متباينة (حسب النوع، مكان السكن، الطبقة...)، وهنا يكون علينا اختيار عينة 

اتمع حسب متثيلها نسبياً يف الواقع، إذ إننا ال طبقية متثل كافة فئات وشرائح 

حنتاج هنا إىل قوائم بأمساء جمتمع البحث أو معرفتهم شخصياً، وإمنا حنن 

 حباجة إىل معرفة حجم الطبقات اليت سيتم على أساسه اختيار العينة.
  

 كيف خنتار عينة طبقية؟
معي يف مدينة ما، وبعد فلنفرض أنَّ باحثاً أراد أن يدرس ظاهرة االلتحام ات

االطالع على إحصائيات اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، وجد أن عدد سكان 

% من 40سنة، ونسبة متثيل املرأة هو  18فوق سن  30000تلك املدينة هو

 اتمع املبحوث، فكيف سيقوم باختيار عينة طبقية حسب النوع االجتماعي؟
وانني ثابتة يف اختيار حجم العينة، إال أنّ . حتديد حجم العينة: ال يوجد ق1

% من جمتمع البحث، ولكن 5املتعارف عليه، أنَّ احلد األدىن من حجم العينة هو 

 30000شخص ومنهم  200كما نعلم أنَّ أحجام جمتمع البحث ختتلف، فمنهم 

شخص. يوجد هنالك اتفاق على أنَّ حجم العينة يتناسب عكسياً مع جمتمع 

  ذا كان عدد جمتمع البحث هو:البحث، فإ

  % من حجم جمتمع البحث.20ا. بضع مئات، فإنَّ حجم العينة ال بد أن يكون 

  % من حجم جمتمع البحث.15ب. وإذا كان بضع آالف، فإن حجم العينة هو 



189 
 

  % من حجم جمتمع البحث.10ت. وإذا كان عشرات اآلالف، فإن حجم العينة 

ن مئات اآلالف فأكثر، فإنَّ حجم العينة ث. وإذا كان جمتمع البحث مكوناً م

  % من جمتمع البحث كحد أدىن.5جيب أن يكون 

، أي عشرات اآلالف، 30000ويف حالة باحثنا هنا، فإنَّ جمتمع البحث هو 

%، وعندئذ يقوم حبساب حجم العينة، من 10فيجب أن يكون حجم العينة هو 

(جمتمع x30000 % 10خالل املعادلة الرياضية املوضحة كما يأيت: (

شخص، أي أن  3000(حجم العينة))، فيكون حجم العينة هو 3000البحث)=

  استبانة أو مقابلة. 3000على الباحث أن يقوم بتعبئة 

. اختيار العينة الطبقية: بعد حتديد حجم العينة على الباحث أن يقوم 2

اختار  بتحديد الطبقة/ الشرحية اليت سيتم االختيار على أساسها، فلنفرض أنه

على أساس النوع االجتماعي، فعليه أن خيتار كم متثل النساء من جمتمع البحث، 

%، بكالم آخر 40فكما ذكر سابقاً، فإنَّ نسبة اإلناث من جمتمع البحث هو 

)40%x30000= (جمتمع البحث)وهو عدد اإلناث، ونقوم خبصم عدد 12000 (

(عدد 12000-(جمتمع البحث) 30000اإلناث من جمتمع البحث (

) يكون الرقم املتبقي هو عدد الذكور، واآلن كيف نقوم بتوزيع 18000اإلناث)=

  العينة على الذكور واإلناث؟ هنالك طريقتان:

األوىل: بأن نقوم بضرب نسبة العينة يف حجم متثيل العينة الطبقية لكل من 

(عدد اإلناث)= x  12000%10الذكور واإلناث من جمتمع البحث، كما يأيت (

، هو عدد اإلناث اللوايت سيقوم الباحث باستقصاء املعلومات منهن) وفيما 1200

يتعلق بالذكور، فيقوم الباحث بضرب نسبة العينة يف حجم الذكور من جمتمع 

، هو عدد الذكور الذين سيتم 1800(عدد الذكور)=x 18000 %10البحث (

اء جيب أن يساوي استقصاء املعلومات منهم)، وجمموع متثيل نسبة الرجال والنس
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(حجم عينة الذكور)= 1800(حجم عينة اإلناث) + 1200حجم العينة (

  (حجم العينة الكلي)).3000

أما الطريقة الثانية: فنقوم حبساب نسبة متثيل الرجال واإلناث حسب املعادلة 

التالية، حجم العينة الكلي مضروب بـ حجم العينة الطبقية (النوع االجتماعي 

حجم العينة  xى العدد الكلي تمع البحث (حجم العينة هنا) مقسوم عل

 (حجم العينة)3000( هو جمتمع البحث)، فيكون حجم عينة الذكور /الطبقية
x18000 /(عدد الذكور)عينة الذكور) وفيما  1800(جمتمع البحث)=  30000

(عدد x12000 (حجم العينة)3000يتعلق بعينة اإلناث فإا كما يأيت : (

 عينة اإلناث. 1200(جمتمع البحث)= 30000 اإلناث)/
 

وينطبق عليها  هي عينة تشبه كثرياً العينة الطبقية، :رابعاً: العينة العنقودية

نفس القوانني الرياضية اليت متَّ توضيحها سابقاً، إال أا تعد أكثر تشعباً من 

، تشبه الطبقية، ألن العينة يتم اختيارها على عدة طبقات وعلى مراحل متتالية

قطف العنب الذي يتفرع إىل أفرع، ويستخدم هذا النوع من العينات لتمثيل مناطق 

جغرافية واسعة، أو متغريات دميوغرافية كثرية، ولنقوم بتوضيح ذلك، لنفرض أنَّ 

هنالك باحثة أرادت أن جتري مسحاً حول احتياجات املرأة الفلسطينية يف 

العينة العنقودية حسب التجمع حمافظة بيت حلم، وأرادت أن تعتمد على 

  اجلغرايف ومستوى التعليم، فعليها القيام مبا يلي:

  

. معرفة عدد اإلناث يف حمافظة بيت حلم بشكل عام، وتوزيعهن على 1

سنة هو  18التجمعات اجلغرافية بشكل خاص، فلنفرض أنَّ عدد اإلناث فوق سن 

اجلغرايف ومستوى امرأة يف حمافظة بيت حلم، يتوزعن حسب التجمع  20000

  ).12التعليم كما هو موضح يف جدول رقم (
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%، 10. على الباحثة حتديد نسبة حجم العينة، ويف هذه احلالة يكون 2

حجم  2000(جمتمع البحث) =x 20000% 10فيكون حجم العينة هو (

  العينة)، تتوزع على املواقع، كما يأيت:

(حجم العينة من 1200(عدد النساء يف القرى)=x12000 %10ا. قرية= (

نساء القرى))، وفيما يتعلق بتوزيعه نسبياً على املستوى التعليمي (دون التوجيهي 

=10%x 10000 عدد النساء اللوايت مستواهن  التعليمي دون)

 x 2000%  10(حجم العينة منهن) وأكثر من التوجيهي=1000التوجيهي)=

  م العينة منهن)).(حج 200(عدد النساء اللوايت تعليمهن توجيهي فأكثر)=

(حجم العينة من 600(عدد النساء يف املدن)=x6000 %10ب. مدينة= (

نساء املدن))، وفيما يتعلق بتوزيعه نسبياً على املستوى التعليمي (دون التوجيهي= 

10% x  1000=(عدد النساء اللوايت تعليمهن أقل من التوجيهي)حجم 100)

(عدد النساء اللوايت تعليمهن x 5000% 10العينة منهن) وأكثر من التوجيهي=

  (حجم العينة منهن)).500توجيهي فأكثر) =

(حجم العينة من 200(عدد النساء يف املخيمات)=x 2000% 10ج. خميم= (

نساء املخيمات))، وفيما يتعلق بتوزيعه نسبياً على املستوى التعليمي (دون 

 (عدد النساء اللوايت تعليمهن أقل من x 500% 10التوجيهي= 

(عدد x 1500% 10(حجم العينة منهن) وأكثر من التوجيهي= 50توجيهي)=

  (حجم العينة منهن)).150ي فأكثر)=النساء اللوايت تعليمهن توجيه
  

  حساب العينة عن طريق اإلنترنت

نستطيع حساب حجم العينة من خالل استخدام الصفحة اإللكترونية 

إلرشادات املتعلقة بالبحث املتخصصة يف حساب العينات، وتقدمي املساعدات وا
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)، وحىت نقوم بذلك علينا Survey Systemالعلمي، حتت مسمى منظومة املسح (

  القيام مبا يلي:

 . الذهاب إىل الرابط اإللكتروين للصفحة املعنونة بـ1

)http://surveysystem.com/.(  

)، Research Aidsقر على مساعدات البحث (. بعد فتح الرابط، يرجى الن2

) تظهر لك خانتان، Sample Size Calculatorفتظهر لكم قائمة، انتقلوا إىل(

واحدة حلساب حجم العينة، واألخرى حلساب هامش اخلطأ الذي يظهر مدى 

  مات والبيانات اليت قمت حبساا.الثقة يف املعلو

  توى التعليم للعينة العنقودية) يوضح التوزيع اجلغرايف ومس12جدول رقم (

  العينة  العدد  التعليم  العينة  العدد  السكن

  1200  12000  قرية
  1000  10000  دون  التوجيهي

  200  2000  أكثر من توجيهي

  600  6000  مدينة
  100  1000  دون  التوجيهي

  500  5000  أكثر من توجيهي

  200  2000  خميم
  50  500  دون  التوجيهي

  150  1500  جيهيأكثر من تو
  2000  20000    2000  20000  اموع

  

  

  

  

  

  كيف يتم اختيار الشخص الستقصاء املعلومات والبيانات؟

بعد حتديد جمتمع البحث والعينة اليت سيتم استقصاء املعلومات منها، يظهر 

تساؤل لدى الباحث، كيف ومن سأختار؟ هنالك عدة طرق كما سبق وأن متَّ 

ملمكن أن تستخدم من قبل الباحثني، من هذه الطرق: سجل توضيحها، وأخرى من ا

الطالب يف اجلامعات، أو سجل االنتخابات، أو من سجل أرباب األسر من وكالة 

لنا يف هذه احلالة ضرورة معرفة   أو الشؤون االجتماعية..اخل، يتضحالغوث 
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جالت املبحوثني قبل التوجه إليهم، باعتبار أن عملية اختيارهم متت وفقاً لس

رمسية حكومية أو غري حكومية، وبعد اختيار العينة ، يدوياً، أو عن طريق برنامج 

). يتم التوجه إىل املبحوثني لتعبئة البيانات SPSSالرزم اإلحصائية (

  واملعلومات.

ولكن، ماذا لو مل يكن هنالك سجالت بأمساء جمتمع البحث؟ خصوصاً يف 

ليت تقسم اتمع إىل طبقات وشرائح العينات من نوع الطبقية والعنقودية، ا

حسب متغريات دميوغرافية ختدم غرض البحث، هلذا السبب مت تطوير طريقة 

، باعتبارها طريقة جيدة تتبع )Kish Grid()36علمية يطلق عليها جداول كيش (

أسلوباً علمياً يف اختيار األشخاص وفقاً ملعادالت يتم على أساسها حتديد الشخص 

ليكون جزءاً من العينة، ولتوضيح ما نقول هنا، علينا أن نعطي بطريقة علمية 

مثاالً يوضح هذه الطريقة: فلنفرض أنَّ باحثاً أراد أن جيري دراسة حول مواقف 

الفلسطينيني يف حمافظة اخلليل حنو ترشيد السلطة والدميوقراطية، وقرر اختيار 

لك، فعليه القيام مبا  له ذعينة طبقية على أساس النوع االجتماعي، وحىت يتسىن

  يلي:

مبا أنَّ الباحث ال يقوم بإجراء مسح شامل، فعليه أن : حتديد عينة البحث

خيتار عينة البحث، ومبا أن الباحث حدد عنوان البحث يف اال السياسي فال 

يستطيع أن يقوم بإجراء مقابلة أو تعبئة استبانة مع أطفال دون سن العاشرة على 

يه حتديد الفئة العمرية اليت سيقوم بإجراء البحث عليهم، سبيل املثال، فعل

 أسرهم مع يقيمون الذين سنة فأكثر،  18 فلنفرض أنه حدد الفئة العمرية بـ:
، وعليه أنْ يستثين البدو الرحل 2013يف حمافظة اخلليل يف عام  اعتيادي بشكل

  واملقيمني يف الفنادق والسجون، باعتبار أنَّ البحث ال يشملهم.
  

  

                                                             
 اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين هذه الطريقة يف املسوح االجتماعية اليت جيريها أو يطبقها.يتبىن  - 36
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 حىت يتم حتديد إطار: حساب العينة وتوزيعها حسب النوع  االجتماعي
جمتمع البحث، على الباحث الرجوع إىل إحصائيات اجلهاز املركزي  من املعاينة

لإلحصاء الفلسطيين، وبعد االطالع تبني ما يلي: عدد سكان احملافظة هو: 

ذكور، و  من 281570نسمة يتوزعون حسب النوع االجتماعي إىل  552164(

)، واآلن نقوم 35 :2009اإلناث)(اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين،  270594

  حبساب العينة.

أ. فلنفرض أنَّ الباحث يريد اختيار العينة باالعتماد على املوقع اإللكتروين 

، فعليه )ystem.comhttp://surveysاملتخصص يف جمال البحوث االجتماعية  (

)  Population) يف خانة اتمع (552164إدخال عدد  سكان احملافظة (

) ونقوم بالنقر على Confidence Intervalيف خانة هامش اخلطأ ( 5ونكتب 

) كما هو موضح يف الشكل 384) فيكون حجم العينة هو(Calculate احسب (

  :التايل
  

Determine Sample Size 

Confidence 
Level: 

95% 

99% 

Confidence 
Interval: 5 

Population: 552.164 

Calculate  

Sample size 
needed: 384 

ب. بعد ذلك يقوم الباحث حبساب العينة الطبقية حسب النوع االجتماعي من 

(عدد  x 281570(حجم العينة الطبقية)  384ياضية، (خالل املعادلة الر

(حجم 384)، ولإلناث (عينة الذكور 196(سكان احملافظة)=  552164الذكور) / 
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 188(سكان احملافظة)=   552164(عدد اإلناث) / x270594 العينة الطبقية)

  عينة اإلناث).

ي لإلحصاء بعد ذلك يطلب الباحث من اجلهاز املركز: احلصول على مناطق العد

 150الفلسطيين خمططاً ملناطق العد، لكل مدينة وقرية وخميم، حيث إنَّ كل 
وحدة سكنية مستقلة تساوي منطقة عد، وحني يتسىن له ذلك يقوم باختيار 

عينة عشوائية من مناطق العد تلك، واليت سيقوم على أساسها بالتوجه إىل 

االستبانة أو املقابلة، من أجل  مناطق العد اليت وقع عليها االختيار لتعبئة

وحدة سكنية يف كل  16استقصاء املعلومات منهم، وعليه أن يقوم  حبصر كل 

مرتل يف اجلولة الثانية حىت ينتهي من  16منطقة عد، ويبدأ من جديد يف حصر 

  مجع املعلومات أو البيانات.
  

ى امليدان عل يف العمل ) يف اختيار العينة: آليةKishطريقة كيش (

  شكل خطوات

  . اختيار عشوائي ملنطقة العد اليت سيقوم على أساسها جبمع البيانات منها.1

  مييناً ومع عقارب الساعة داخل كل منطقة العد.  . السري2

  استمارة. 16. حصر األسر املتجاورة حىت إكمال 3

 أو التجاوب، يرفضون الذين األفراد أو لألسر استبانات ختصيص . عدم4
  من مقابلتهم. التمكن يتم مل الذين

  عشوائية. . استخدام جداول كيش من أجل اختيار شخص واحد بطريقة5

  

 كل أسرة:  شخص واحد من اختيار آلية
إما  املختارة،  األسرة من فأكثر سنة 18 العمرية الفئة من الفرد اختيار يتم

 كل أسرة من للفرد أنثى، وعلى الباحث أن يقوم بتحديد اجلنس املطلوب ذكراً أو
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اليت  فاألسر العد،  منطقة يف لألسرة حسب الرقم املتسلسل العد منطقة من

ومن  أنثى، يتم اختيار زوجية أرقامها ذكر، واألسر اليت اختيار يتم فردية أرقامها

 يف لألسرة الرقم املتسلسل حسب العشوائي لألسر اجلدول رمز تعيني ذلك على  مث
 . العد منطقة

  

  الفرد تياراخ ملخص آلية

 نوع من فأكثر سنة 18 العمرية الفئة من األسرة أفراد حصر يتم .1
  ).14رقم ( يف اجلدول كما اجلنس املطلوب،

سنة  18 العمرية والفئة اجلنس نوع من األسرة أفراد قائمة ترتيب يتم .2

من األسرة  ذكر فرد اختيار أردنا فإذا ترتيب احلروف اهلجائية، حسب فأكثر

سنة فأكثر) حسب  18( العمرية الفئة من ترتيب للذكور يتم فأكثر) سنة 18(

 ترتيب احلروف اهلجائية أ، ب، ت ..
بعدها، يستخدم جدول األرقام العشوائية الختيار الفرد، ويبني جدول  .3

) اختيار فرد ذكر من قائمة الذكور، ويتم ذلك بعمل تقاطع بني العمود 15رقم (

سنة فأكثر ومن نوع اجلنس  18العمرية  الذي ميثل عدد أفراد األسرة من الفئة

 املطلوب، والذي ميثل رمز اجلدول العشوائي املعني لألسرة.
على الباحث أن يقوم حبصر األفراد الذكور يف األسرة الذين تصل  .4

سنة فأكثر، وبعدها يقوم بترتيب األفراد حسب الترتيب اهلجائي  18أعمارهم 

األول متشااً ينتقل إىل احلرف الثاين للحرف األول من االسم، وإذا كان احلرف 

  ).14كما هو موضح يف جدول رقم (، وهكذا

سنة،  42لنوضح أكثر، فلنفرض أنَّ أسرة تتكون من الزوج خليل وعمره 

سنوات، وابنهما مروان وعمره  4سنة، وابنهما عمره  38وزوجته كرمية وعمرها 

سنة،  60عبد اهللا) وعمره سنة، ووالد الزوج ( 16سنة، وابنهما مسري وعمره  13



197 
 

سنة، وإذا  40سنة، وعمة الزوج (خريية) وعمرها  19وأخي الزوج (أمحد) عمره 

). فإنَّ رقم األسرة يف منطقة العد 7كان رقم استبانة األسرة يف منطقة العد هو (

)، فهذا يعين أنه سيتم اختيار فرد ذكر من األسرة، وأن رمز اجلدول 7هو (

  ).13)، كما هو موضح يف جدول رقم (Cلألسرة هو(العشوائي املعني 

حىت خيتار الباحث الشخص املطلوب من األسرة حسب الترتيب اهلجائي،  .5

عليه  أن يعمل تقاطعاً بني (رمز اجلدول العشوائي) بشكل عمودي، وهو يف هذه 

سنة فأكثر ومن  18) وأفقي مع (عدد أفراد األسرة من الفئة العمرية Cاحلالة (

)، ونعود إىل جدول رقم 15نس املطلوب)، كما هو موضح يف جدول رقم (نوع اجل

  ) وخنتار (خليل) باعتبار أن ترتيبه هو الثاين حسب الترتيب اهلجائي.14(

  رموز األرقام العشوائية لألسرة، ورقمها املتسلسل يف منطقة العد )13جدول رقم (
  

رمز اجلدول  رقم األسرة يف منطقة العـد  

1  A 

2  A  

3  B1  

4  B1  

5  B2  

6  B2  

7  C  

8  C  

9  D  

10  D  

11  E1  

12  E1  

13  E2  

14  E2  

15  F  

16  F  
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  سنة 18) أفراد األسرة الذكور الذين جتاوزت أعمارهم 14جدول رقم (

  املختار  الترتيب  اإلسم

    2  سنة) 40خليل (

    3  سنة) 60عبد اهللا (

    1  أمحد

  

  

  سنة 18سرة ممن هم فوق سن ) اختيار أحد أفراد األ15جدول رقم (

رمز اجلدول 

  العشوائي

  للجنس املطلوب (هنا للذكور) 18عدد أفراد األسرة فوق سن 

1  2  3  4  5  More6 
  

A 1  1  1  1  1  1  
B1  1  1  1  1  2  2  
B2  1  1  1  2  2  2  
C  1  1  2  2  3  3  
D  1  2  2  3  4  4  

E1  1  2  3  3  3  5  
E2  1  2  3  4  5  5  

F  1  2  3  4  5  6  
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  ) العينة10رين (مت

  

أراد باحث إجراء دراسة حول الصحة النفسية جلامعة ما، وكان توزيعهم 

حسب املستوى التعليمي وفق اجلدول التايل، بني كيف يتم اختيار عينة طبقية 

  % منهم؟20حجمها 
  

 العدد املؤهل العلمي
  90  دون االبتدائي

 50 إعدادي
 70 ثانوي

 30 دبلوم متوسط
 150 كثربكالوريوس فأ

 390 اموع
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  املبحث الثامن: التوثيق العلمي

  

  ث الثامن:هدف املبح

من املتوقع منكم أعزائي القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث الثامن 

من الكتاب، أن تكونوا قادرين على التوثيق العلمي لكافة املراجع 

  واملصادر.
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  ق العلمي يف البحوث االجتماعيةالتوثي
  

  مقدمة

همة واألساسية يف العملية البحثية، باعتبار يعد التوثيق العلمي من اجلوانب امل

أن الباحث يعتمد على املراجع واملصادر النظرية والتطبيقية يف جمال حبثه، إىل 

جانب الصور، والتسجيالت، واألفالم الوثائقية، وغريها، وهنا ال بد من نقل 

الباحث  املعلومات بأمانة وحرص شديدين، مع اإلشارة إىل املصادر اليت استمد منها

املعلومات أو البيانات، واليت بدوا ال ميكن للبحث أن ينجز. وكما هو معلوم فنحن 

نعيش يف زمن سرعة تناقل املعلومات بصورة هائلة، وما رافقه من حالة حراك 

فكرية حبثية يف شىت ااالت، وما متخض عنه الكثري من اإلصدارات واالت 

ت املتكررة لإلنسان لفهم أو وصف أو تفسري ما يدور العلمية، فهذه مجلة من احملاوال

  من حوله من ظواهر ومتغريات، هي جديرة باالطالع عليها.

ومبا أنَّ العلم هو عملية مستمرة وجهد تراكمي، فال بد لنا من االستفادة من 

 اآلخرين، وباملقابل ال بد لنا أن نشري إىل أعماهلم اليت استفدنا منها يف حبوثنا

، فتصوروا أنَّ جمموعة من األصدقاء تناقش قضية ما، وطرح نا العلميةوأعمال

شخص موقفاً جديراً باالحترام، وبعد مدة من الزمن يتبىن شخص آخر املوقف 

ذاته ويطرحه على أنه موقفه أمام نفس اموعة، أال يزعج ذلك صاحب الفكرة 

احثون فترات من األصلية؟ فما بالكم عند احلديث عن مؤلفات علمية، عمل الب

الزمن من أجل إنتاجها وإخراجها إىل حيز الوجود! إىل جانب متطلبات أخالقيات 

  البحث العلمي اليت حتثنا على توثيق ما مت االعتماد عليه من البحوث السابقة.

وتربز أمهية التوثيق يف إبراز قيمة البحث، وذلك من خالل اإلشارة إىل 

اعتمد عليها الباحث، كما وتعمل على توضيح مدى  املراجع واملصادر املختلفة اليت

حداثة املعلومات اليت متَّ الرجوع إليها من خالل اإلشارة إىل املراجع واملصادر 

  احلديثة.
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يف هذا اجلزء من الكتاب، سنحاول توضيح طريقة التوثيق، حسب  طريقة 

 American Psychological Associationمجعية علم النفس األمريكية (
[APA](  ا األكثر علمية، فهنالك طرقالطبعة السادسة، واليت ال جنزم بأ

كثرية تستخدم يف التوثيق، مثل؛ طريقة مدرسة شيكاغو وهي طريقة معترف ا 

يف قطاع واسع من العلوم اإلنسانية، وينسحب األمر على طريقة هارفرد...اخل، 

اد على طريقة مجعية وحىت نستطيع أن حنقق هدف هذا املبحث فسنقوم باالعتم

وهي منتشرة يف جمال العلوم اإلنسانية  [APA]علم النفس األمريكي املعروفة بـ 

  واالجتماعية.

  

  مفاهيم أساسية مرتبطة بالتوثيق

  االقتباس: هو االستعانة باملصادر أو املراجع أو كليهما، وبكالم آخر هي

وتوضيح وجهة نظر  عملية استشهاد الباحث بآراء باحثني آخرين من أجل تدعيم

  ما، وهنالك نوعان من االقتباس:

ويتم فيه االستعانة بفكرة باحث آخر بدون إجراء أي  :. االقتباس املباشر1

تعديل على النص األصلي كما ذكرت يف املصدر األصلي، ويف هذه احلالة جيب 

اإلشارة إىل هذا النوع من االقتباس بني عالميت اقتباس / تنصيص "..." وتدل 

 لك الشرطتان إىل االقتباس املباشر احلريف للفكرة.ت
 مثال: تعرف الثقافة بأا:

ذلك الكل املركب الذي يشمل املعرفة، واملعتقدات، والفنون، واألخالق، والقانون، والعادات، وأية "

 ).Tyler, 1924: 1"(قدرات وسلوكات تتطلبها عضوية اإلنسان الفرد يف اتمع
وفيه يعتمد الباحث على روح األفكار واملعلومات اليت  :باشر. االقتباس غري امل2

ذكرت يف البحوث السابقة، ويقوم بصياغة هذه األفكار بطريقة جديدة، على أن ال 

  يتم تشويه املعىن األصلي كما ورد يف النص األصلي.
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مثال: ميكن تعريف الثقافة: هي أسلوب حياة  شعب ما وما تتضمنه من قيم 

 ).2000(سلوم، ئر ورموز متيز هذا الشعب عن شعوب آخرى ومعتقدات وشعا
  

  أنواع طرق التوثيق: 

  هناك نوعان من طرق التوثيق، مها:

  :، من خالل طريقتنيأوالً: توثيق احلواشي

  الطريقة األوىل: ويتم فيها اإلشارة إىل املصدر أو املرجع برقم، واملرجع

جلميع املصادر يف مجيع  ))40) .... (3) (2) (1الذي يليه برقم متسلسل((

صفحات البحث، ويتم جتميعها يف اية البحث حسب ترتيبها يف منت البحث حتت 

 مسمى اهلوامش.
  ًالطريقة الثانية: حيث يتم من خالهلا إعطاء مصادر املعلومات أرقاما

متسلسلة لكل صفحة، مع توضيح املصادر يف أسفل كل صفحة من صفحات البحث 

)1) (2) (3) (4.(  

ال بد من التنويه هنا، إىل أن مثل هذا التوثيق ليس منتشراً كثرياً، إال أن و

هنالك بعض الكتب والبحوث تفضل استخدام اهلامش يف نفس الصفحة بتقدمي 

إحاالت لبحوث أو أفكار أو تعريف للمفاهيم، ألنَّ النص البحثي ال يستوعب هكذا 

  شرحاً أو إسهاباً.
  

  ، وهنالك طريقتان:ملنتثانياً: طريقة التوثيق يف ا

  املباشرة: وهي الطريقة األكثر انتشاراً، حيث نقوم بوضع املرجع أو املصدر

يف النص مباشرة، مع ضرورة استخدام القوسني، هكذا: (اسم عائلة املؤلف، سنة 

 النشر: والصفحة).
"إنَّ أكثر فضاَءين مستخدمني يف جماالت التفاعل االجتماعي العادي مها 

ميم (فيه نوع من اللمس) والفضاء الشخصي (هنا يسمح باللمس لكن الفضاء احل
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حبدود كبرية جدا)، وبالرغم من ذلك يبقى الرجال أكثر اقتحاما للفضاء 

 ).69 :2005الشخصي للنساء على اختالف الثقافات اليت يتواجدون ا"(غدنز،

  

Household-level is : social capital appeared less significant 
(Narayan,1997: 50) 

 

  ا تقوم على أساس تلخيص الفكرة بلغة الباحثغري املباشرة: كو

احلايل، وبذلك يكفي اإلشارة بني قوسني إىل (اسم عائلة املؤلف، سنة النشر) 

 فقط.
  مثال:

هنالك نوعان من املسافات، األول:املسافة تكون فيها قصرية، حيث يسمح فيها 

ة اجلسد واللمس، والثاين: يكون أكثر ارتباطاً بعالقة أكثر بالتفاعل من خالل لغ

  ).2005شخصية تقوم على أساس الصداقة فال يسمح كثرياً هنا باللمس (غدنز،
  

  املعلومات الواجب توفرها للتوثيق حسب املؤلف واملصدر

 ملؤلف واحد: يوثق الكتاب كما يأيت: كتاب 
ان أو اسم الكتاب. رقم (سنة النشر). عنو اسم عائلة املؤلف، االسم األول

  الطبعة. مكان النشر: دار النشر.

  مع األخذ بعني االعتبار كتابة اسم الكتاب خبط عريض باللغة العربية

. بريوت: 2). بؤس الثقافة يف املؤسسة الفلسطينية .ط1996( دراج، فيصل

  دار اآلداب.

  

  الطبعة. * مالحظة إذا استخدمنا الكتاب يف طبعة أوىل، فال يفضل كتابة رقم

 

Amin, Smir (1978). The Arab Nation: Nationalism and Class struggle. 
London: Zed Press. 

  مائل باللغة اإلجنليزية.مع األخذ بعني االعتبار كتابة اسم الكتاب خبط 
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 ؤلفني حىت لسبعة مؤلفنيكتاب مل 
: معهد ).السلطة األبوية والشباب. القاهرة1978حطب، زهري، ومكي عباس (

  النماء العريب.

). أزمة الثقافة يف العامل 2000عبود، حسن، وهالل عودة، وهنيدة سالم (

 العريب. املغرب: دار الشرق.
وجهة نظر  - نالحظ أننا مل نقلب أمساء املؤلف الثاين، فقط للمصادر العربية

  -املؤلف

Hijab, Minns & Amina  Nadia (1990). Citizen Apart: A portrait of the 
Palestinian in Israel. London: I.B. Tauris &Com. 

Beeman, Rishard, Botein, Stephen, & Carter, Edward (1987).Beyond 
Confederation: Origins of Constitution and American National Identity. 
Chapel Hill: The University of North Carolina press. 

 

 ة مؤلفنيأكثر من سبع  
Cooper, L., Eagle, K., Howe, L., Robertson, A., Taylor, D., Reims, H., 
… & Smith, W.A. (1982). How to stay younger while growing older: 
Aging for all ages. London: Macmillan. 
 

 

 لو قمنا باالستعانة مبرجع أو مصدر يف املنت، وكان أصحابه مخسة مؤلفني على

سبيل املثال، فيجب كتابة أمسائهم مجيعاً يف استخدامنا للمرجع يف املرة األوىل، 

ولكن يف املرة الثانية نكتفي بذكر اسم عائلة املؤلف األول، وبعدها نكتب وآخرون 

) للمراجع باللغة اإلجنليزية، على أن يتم ذكرهم مجيعاً يف صفحة ,.et alأو (

  املراجع واملصادر.

 

 لفكتاب بدون مؤ 
  عنوان الكتاب (السنة). مكان النشر: دار النشر.

  

Experimental Psycology (1938). New Yourk: Holt. 
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Western war-affected families: The cultural issue. In the Annual 



210 
 

Conference of the International Society for the study of Europe’s 
Identity (ISSEI); Bergen, Norway. 

  

 سات حكومية أو أهليةكتب، تقارير ووثائق ملؤس 
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  .1)، الفقرة ج.3املادة (
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). تقومي كتاب العلوم للصف السادس من وجهة نظر 1997بشارات، أمحد (
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 مراجع اإلنترنت 
ينطبق عليها نفس التعليمات يف كتابة قائمة املراجع السابقة بدءاً باسم 

  وضوع. فموقع النشر وعنوانه كامالً. ....اخل.العائلة، فاالسم األول، فالسنة. فامل

). "االكتئاب"، موقع املنشاوي للدراسات والبحوث، 2002عبد اهللا، نبيل (

  >minshawi.com.http://www<               ).2006، 15(روجعت بتاريخ نيسان 

  
Bernstein M. (2002). “10 Tips on Writing the Living Web,” A List 
Apart: For People Who Make Websites, 149. (Retrieved May 2, 2006). 

>http://www.alistapart.com<  

  

 

  قضايا فنية مرتبطة بالتوثيق

إذا كانت عملية التوثيق يف بداية اجلملة للمؤلف، فعلينا كتابة اسم عائلة 

 والصفحة داخل األقواس. املؤلف خارج األقواس وتكون السنة
) بأن أكثر فضاَءين مستخدمني يف جماالت التفاعل 2005ولقد وجد غدنز (

االجتماعي العادي مها الفضاء احلميم (فيها نوع من اللمس) والفضاء الشخصي 

(هنا يسمح باللمس ولكن حبدود كبرية جدا)، وبالرغم من ذلك يبقى الرجال أكثر 

  اء على اختالف الثقافات اليت يتواجدون فيها.اقتحاما للفضاء الشخصي للنس

Bogota and Sudasky (1998) developed a “barometer” of social capital, 
consisting of tem dimensions …… 

)  فإننا نقوم بنفس العملية مع 2إذا كان عدد املؤلفني اثنني كما سبق (مثال 

  وضع اسم العائلة لكل منهما.
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) أنَّ احلداثة يف أبان العثمانيني كانت مزدهرة قبل 2005صار (يذكر متاري ون

  االنتداب الربيطاين.

 

  إذا كان عدد املؤلفني أكثر من اثنني وأقل من سبعة

يفضل كتابة أمساء عائلة مجيع املؤلفني يف التوثيق يف املرة األوىل، 

ملرات واالستعاضة عنهم بكتابة اسم عائلة املؤلف األول وكلمة وآخرون يف ا

  التالية.

  ) .2005أشار متاري ونصار وجقمان (

  

إذا كان عدد املؤلفني أكثر من سبعة نكتب اسم عائلة املؤلف األول يتبعها كلمة 

  وآخرون.

  ....)1998أشار متاري وآخرون (

حتليل اجلنوسة من خالل العرق واللون والنظرة العنصرية، وأثرها يف عدم 

ف اآلخر واألحكام املسبقة عليه على أساس اإلدراك احلقيقي والواقعي للطر

العرق واللون والنظرة العنصرية يف اتمع الفرنسي وخاصة وجهات نظر 

  ).1998األفارقة واملغاربة يف الفرنسيني (جوفكني وآخرون، 

 

يف حالة توثيق فكرة واحدة من عدة مراجع أو مصادر توضع الفاصلة 

  ) بني املراجع األجنبية.;لفاصلة املنقوطة (املنقوطة (؛) بني املراجع العربية، وا

: ... وإبراز املعامل السياحية يف بيت حلم، والذي خيتزل املدينة ببعدها 1مثال

الديين املبتور عن الواقع املعيش، والذي هو حال بعض الدراسات والكتب اليت 

؛ مصطفى، 1998؛ عودة، 1998تطرقت للحديث عن مدينة بيت حلم (دبدوب، 

  ).1974؛ الدباغ، 1992جقمان، ؛ 1998

  :2مثال
Generally speaking, we can differentiate between research questions 
oriented towards describing states and those describing processes 
(Bude,1995; Wolf,1993; Kroner,1986) 
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ؤلف جيب عدم تكرار يف حالة توثيق فكرة واحدة من مرجعني أو أكثر لنفس امل

  اسم عائلة املؤلف.

: إنَّ عوملة الثقافة استندت باألساس على تقانة املعلومات واآللة 1مثال

  ).2000، 1980العسكرية  (أمني، 

  (Marx, 1844, 1848): 2مثال

إذا كان للمؤلف مرجعان يف نفس السنة، جيب متييزمها بوضع أحرف أو أرقام 

 جبانب السنة.
علمي أخالقيات كثرية من أمهها: األمانة العلمية، وتقبل : للبحث ال1مثال

  ).a1975). أو بطريقة اخرى (املغريب، 1975النقد، ...، واملوضوعية (املغريب، أ

وللبحث العلمي خصائص عديدة منها: أنه جهد إنساين، وعمل هادف، ...، 

  ).b1975أو (املغريب،   ).1975ونشاط منظم       (املغريب، ب

  :2مثال
Pointed by Tamari (1981A)…… 
Emphasis  by Tamari (1981B) show that… 
يف حالة عدم معرفة املؤلف، تكفي اإلشارة إىل عنوان املوضوع املكتوب بكلمتني 

 أو ثالث كلمات.
مثال: العالقة القائمة ما بني الريف واحلضر كثرياً ما يشوا مناخ من 

  ).1987 التنافس والصراع (علم اجتماع السياسة،

يف حالة عدم معرفة املؤلف وتاريخ النشر فتكفي اإلشارة إىل عنوان املوضوع 

) أو دون .n.dاملكتوب بكلمتني أو ثالث كلمات واإلشارة إىل أنه دون تاريخ نشر (

 )..n.bناشر (
العالقة القائمة ما بني الريف واحلضر كثرياً ما يشوا مناخ من التنافس 

 ات االجتماعية، د.ت).والصراع (مقياس العالق
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يف حالة عدم توفر أرقام لصفحات املوضوع بالذات يف مقاالت ودراسات 

اإلنترنت جيب على الباحث/ة اللجوء إىل التوثيق من خالل اسم عائلة املؤلف، 

) بدل الصفحة. وجيب عدم .paraوسنة النشر، مع اإلشارة إىل رقم الفقرة (

  جة من الطابعة.االعتماد على أرقام الصفحات املستخر

العالقة القائمة ما بني الريف واحلضر كثرياً ما يشوا مناخ من التنافس 

 : الفقرة السادسة).1980والصراع (علم اجتماع احلضر، 

يف حالة استخدام املؤسسة كمؤلف يشار إىل اسم املؤسسة واختصاراا يف 

  ر يف املرات التالية.التوثيق يف املرة األوىل ويستعاض عن امسها الكامل باالختصا

) 2001( ]ماس[يشري تقرير صادر عن مركز الدراسات السياسية واالقتصادية 

  إىل أنَّ.......

  ) إىل أنَّ .....2001ويشري تقرير صادر عن ماس (

  )2001(ماس، 
(Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) 
(MADD, 2000) 

، والرسائل، والربيد اإللكتروين، نشري يف حالة االتصاالت الشخصية: املقابالت

  إىل نوع االتصال الشخصي والتاريخ.

مثال: أكّد البيان ضرورة توحد كل القوى الوطنية واإلسالمية يف الوطن 

  ).15/1/2007(رسالة شخصية من مروان الربغوثي، 

  

Anny Smith also claimed that many of her students had difficulties 
with APA style (Personal communication, November 3, 2002). 
وينطبق األمر نفسه على الكتب املقدسة، مع اإلشارة إىل اسم الكتاب املقدس، 

 واسم السورة، ورقم اآلية.
  ).3: ... (القرآن الكرمي، سورة الكهف: اآلية 1مثال

  ).7: اآلية 10: ...(إجنيل مرقس، اإلصحاح 2مثال

  )40راة، سفر التكوين: اآلية :....(التو3مثال
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التوثيق من املصادر غري املباشرة (أي اليت مل يرجع إليها الباحث ووجدها يف 

  دراسات باحثني آخرين).

يف حالة استخدام مصدر مل يرجع إليه الباحث ووجده يف دراسات باحثني 

آخرين جيب اإلشارة إىل املصدر األصلي مع اإلشارة إىل مرجعيته يف املصدر 

  لثانوي.ا

  ) أن ...5: ص2000( سالمية) كما ورد يف 1995: أشار كناعنة (1مثال

  :2مثال

Tom (2000) noted that… (as cited in George, 2005: p. 102). 
 
 جيب عدم اإلشارة إىل األلقاب العلمية يف التوثيق بكلمة األستاذ أو الدكتور.

ن التغيري القيمي لدى ) أ1984مثال: من اخلطأ أن نقول: أشار د.كناعنة (

  ... 48فلسطينيي 

) أن التغيري القيمي لدى فلسطينيي 1984الصحيح أن نقول: أشار كناعنة (

48..  

  يفضل عدم ترمجة أمساء الباحثني عند التوثيق من املراجع األجنبية.

 مثال:
  ) ...Giddens ,2005( غدنزأن نقول: أشار  ليس من املفضل

 ) ...Giddens ,2005( : أن نقول: أشارفضلاأل

 
 قائمة املراجع واملصادر

وتضم مجيع املراجع واملصادر اليت استفاد منها الباحث ورجع إليها، سواء 

  باالقتباس املباشر أو غري املباشر، وتشمل:

(الكتب، االت، الصحف ، تقارير وبيانات،  مواد مسعية وبصرية ..اخل، 

  "، املقابالت، السرية الذاتية).الرسائل األكادميية "املاجستري والدكتوراه
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  تضم قائمة املراجع واملصادر

  قائمة املراجع العربية. )1

 قائمة املراجع األجنبية. )2
  قائمة مراجع شبكة املعلومات الدولية (اإلنترنت). )3
  

  ترتيب قائمة املراجع واملصادر

ليست هناك طريقة متفق عليها يف ترتيب قائمة املراجع بني خمتلف املؤسسات 

يمية بل ما زالت كل جهة تتبع طريقة معينة، ولكن تتفق مجيع املدارس من التعل

  الناحية التوثيقية على أنه ال بد أن تشمل القائمة على ما يأيت:

 .اسم املؤلف  

 .سنة النشر 
 .اسم الكتاب أو البحث، أو املقالة، ... اخل 
 .بلد النشر 
 .دار النشر 
 .الطبعة أو اجلزء أو العدد 

 اجع واملصادر هجائياً بدءاً باسم عائلة املؤلف، االسم األولترتب قائمة املر
  .اسم الكتاب. مكان النشر (سنة النشر).

  ترتيب األحرف هجائياً لصفحة املراجع واملصادر

ب. ت. ث. ج. ح. خ. د. ذ. ر. ز. س. ش. ص. ض. ط. ظ. ع. غ. ف.   . أ

 ق. ك. ل. م. ن. هـ. و . ي
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  ئمة املراجع واملصادراختصارات مهمة يف التوثيق ويف قا

 المعنى )Abbreviationاالختصارات ( الرقم
 صفحة ص.  .1

 صفحات  .ص ص  .2

 جزء  ج.  .3

 عدد ع.  .4

 جملد مج.  .5

 طبعة  ط.  .6

 خمطوط خ.  .7

 دون مكان نشر د.م.  .8

  دون ناشر د.ن.  .9

 دون تاريخ نشر د.ت.  .10

11.  p. صفحة 

12.  pp. صفحات 

13.  Para. فقرة 

14.  Vol. جملد أو جزء 

15.  Ibid. جع السابقاملر 

16.  op.cit.(operc citao) مرجع سبق ذكره 

17.  App. ملحق 

18.  Ed.  
Ed.  
Eds. 

  طبعة

 حمرر
  حمررون

 
  

  

  



218 
 

  اختصارات مهمة يف التوثيق ويف قائمة املراجع واملصادر

 املعىن )Abbreviationاالختصارات ( الرقم

19.  n. مالحظة 

20.  n.d. بدون تاريخ نشر 

21.  n.b. بدون ناشر 

22.  No. عدد  

23.  Trans. ترمجة 

24.  Et al., وآخرون 

  ) التوثيق11مترين (
 

أمامكم جموعة من املصادر واملراجع، هل لكم بترتيبها بالطريقة العلمية اليت 

  سبقت اإلشارة إليها.

  القدس، مركز 1992شريف كناعنة، الدار دار أبونا: دراسات يف التراث الشعيب الفلسطيين ،

  القدس العاملي للدراسات الفلسطينية.

 شريف كناعنة، رام اهللا، مناضلة من فلسطني: دراسة يف 1992د اللطيف الربغوثي، عب ،

  ونضال مسيحة سالمة خليل،  مجعية إنعاش األسرة. حياة

 1999 النظرية االجتماعية: من بارسونز إىل هابرماس، عامل املعرفة، ترمجة حممد حسني ،

  ، إيان كريب.244غلوم، ، ع 

 دار النهضة العربية، القاهرة.1968لرمحن بدوي، مناهج البحث العلمي، عبد ا ،  

  دار الشروق للنشر والتوزيع، أساليب البحث العلمي والتحليل اإلحصائي، عبد احلميد عبد

، رام SPSS، التخطيط للبحث ومجع وحتليل البيانات يدوياً وباستخدام برنامج 2004ايد البلداوي، 

  اهللا.

 2004ة: قراءة يف رموز األحزاب السياسية املغربية، الترميز السياسي واهلوية البصري، 

 ، سعيد بنكراد.100-83ع، 19جملة عالمات،
...................................................................................................

.......................................................................................................

....................................................................................................... 
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املبحث التاسع: على سبيل اخلامتة، التفكري والتصميم 

  املنهجي للبحث العلمي

  

  أهداف املبحث التاسع:

القراء بعد قراءتكم وفهمكم للمبحث التاسع  من املتوقع منكم أعزائي

  من الكتاب، أن تكونوا قادرين على ما يلي:

 .إدراك الترابط املنطقي بني أقسام البحث املختلفة وترابطها 
 .ترتيب البحث املطبوع 
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  التفكري والتصميم املنهجي للبحث العلمي
  

الحظات، وتعبئة االستبانات أو املقابالت يعتقد البعض أنَّ عملية جتميع امل

ورصدها ووضعها يف صفحات، وعرضها أو نشرها بطريقة موثقة، تعد مبثابة 

عملية حبثية، خصوصاً هؤالء املغالني يف عملية التكميم، أو بعض من الباحثني 

الناشئني، فالقضايا اإلجرائية املرتبطة بالبحث، من: عملية مجع البيانات أو 

ت من املراجع واملصادر والكتب واألحباث وتوثيقها يف تقرير، هي ليست املعلوما

بالبحث رغم أمهيتها! وإمنا هي عملية مترين ذهين وورقي ملكونات وأقسام  

 وإرشادات البحث العلمي.
املسألة البحثية هي عملية منطقية بامتياز، تقوم على أرضية املالحظة ورصد 

تفسريها، وتقدمي تصور علمي منسجم مع املعلومة ومتحيصها، والعمل على 

حمتوياته وأقسامه، ومستند على أرضية نظرية ومعرفية علمية متسقة ومنطقية 

تقدم تفسرياً للظاهرة املبحوثة، إىل جانب انسجام العمل امليداين معها أو عدمه، 

ففي احلالة األخرية، نعمل على تقدمي تفسري ومناقشة االختالف واخلروج بتعليل 

طقي عن املسألة اخلالفية، فإن مل يكن باإلمكان ذلك، فيشري الكاتب إليه، حىت من

  يبقى اال مفتوحاً أمام الباحثني.

ومن جانب آخر، هنالك من يعتقد بوجود مسلّمات يف البىن االجتماعية 

واالقتصادية ال تستدعي الدراسة، كأن يسأل ما هو الفقر؟ أو ما هي أسباب الفقر؟ 

سباب وأشكال التمايز الطبقي أو اجلندري؟ أو كيف تلعب العائلة أو ما هي أ

(القبلية) دوراً يف حياة األفراد السياسية واالجتماعية واالقتصادية؟ وذلك 

لوجود اعتقاد راسخ لدى أغلبية العامة من الناس بوجود قراءة واحدة لنفس 

 الظاهرة، وهذا عارٍ عن الصحة.
فيحاول ور اهتمام الباحث االجتماعي، هذه التساؤالت وغريها، تشكل حم

اإلجابة عليها، والنتائج اليت يتوصل إليها ال تكون جازمة ائياً يف أغلب  جاهداً
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األحيان، إنَّ على العمل السوسيولوجي احلقيقي أن يطرح تساؤالً مصوغاً بطريقة 

ى دقيقة جداً وقابالً للقياس، وخصوصاً حتديد املوضوع البحثي، الذي يفرض عل

الباحث املنهج واألسلوب واألداة، اليت جيمع البيانات واملعلومات والوقائع 

االجتماعية من خالهلا، مث حيلّلها قبل اخللوص إىل النتائج، وال بد من وجود 

 .عملية تفكري منهجي، يف رسم اخلطوات العامة للبحوث االجتماعية
التساؤالت اليت يطرحها وجدير بالذكر، بأنَّ عدداً كبرياً من املواضيع، أو 

الباحثون يف دراسام واقعية وبسيطة، ويف بعض األحيان قد تكون بديهية لدى 

البعض. فعلى سبيل املثال، هنالك جوانب كثرية متصلة بآثار النكبة اليت حدثت 

للشعب الفلسطيين ما زالت تؤثر حىت يومنا هذا؟ فالكل جيزم أا   1948يف 

وهذا صحيح ولكن أين هي املعلومات اليت تؤكد ذلك؟  كانت عملية تطهري عرقي؟

وقد يسأل سائل: ما هي آثار اتفاقية أوسلو على اتمع الفلسطيين؟ وما هي 

التشكيالت الطبقية اليت ارتبطت ذه املرحلة؟ ما هي األنساق الثقافية 

رية واالجتماعية اليت أصاا التغيري؟ ما هي أسباب فشل االتفاقية؟ وتساؤالت كث

 جيب وضعها هنا وتوضيحها.
ما نود الوصول إليه يف هذا اال، هو أنَّ القضايا املرتبطة باجلوانب والظواهر 

 .االجتماعية حباجة دائماً إىل دراستها وطرح التساؤالت حوهلا وحول نتائجها
  

عملية التفكري املنهجي واخلطوات العلمية يف صياغة البحوث 

  االجتماعية

نود توضيح أهم العناصر اليت تشتمل عليها عملية التفكري  يف هذا اال

  املنهجي واخلطوات العلمية يف صياغة البحوث االجتماعية:
  

 

جتري بالعادة عمليات البحث بعدة خطوات، تبدأ أوالً  :مشكلة البحث /موضوع

  .يف حتديد الظاهرة قيد البحث، ويكون عدم الدراية واملعرفة نقطة االنطالق
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كز حبثنا على جوانب معرفية حمضة، أو جوانب تطبيقية؟ أو حىت فرمبا ير

ما أكثر أنواع التحرش اجلنسي انتشاراً يف اتمع  تقييمية، فعلى سبيل املثال:

الفلسطيين؟ ما هي الوسائل اجليدة الستخدامها يف معاجلة حاالت عانت من أزمات 

فالبحث االجتماعي اجتماعية، أو سوء التكيف لطالب سنة أوىل يف اجلامعة، 

يهدف يف أغلب األحيان إىل سد ثغرة يف فهمنا تتعلق بقضايا وظواهر اجتماعية، 

واقتصادية، وسياسية حتيط بنا، والباحث االجتماعي شأنه شأن الباحثني، 

يستعني مبا كتبه باحثون آخرون حول الظاهرة اليت يتناوهلا بالبحث، سواء على 

ألطر النظرية، باعتبار أنَّ البحث هو عبارة عن مستوى البحوث التطبيقية أو ا

عملية متواصلة قد تؤدي هي بذاا إىل إثارة مزيد من التساؤالت فتكون موضوعاً 

 للبحوث األخرى.
  

ما إنْ يتم اختيار الظاهرة قيد البحث، حىت  :مراجعة البحوث السابقة

ية حول موضوع يبدأ الباحث بالرجوع إىل الدراسات والبحوث والتحليالت النظر

حبثه، ليحدد جوانب التشابه واالختالف بني هذه البحوث واملصادر وموضوع 

حبثه، كما تعد أيضاً مراجعة للبيانات، واملعلومات املتوفرة، حىت يستطيع بعدها 

معرفة اإلسهام العلمي الذي سيقوم بتقدميه، وكذلك التعرف على املناهج 

تحليل، على أنْ يأخذ الباحث بعني االعتبار واألساليب واألدوات املستخدمة يف ال

السياقات والظروف البيئية اليت أجريت فيها البحوث (انظر/ي إىل ملحق روابط 

 الت علمية).
 

يف هذه املرحلة من  التحديد الدقيق والتعريف للظاهرة وللمفاهيم:

اصة، البحث العلمي، ال بد أنْ يدرك الباحث أنَّ البحث العلمي له مفاهيمه اخل

فعلى الباحث تقدمي تعريف وحتديد دقيق للظاهرة املدروسة وكذلك املفاهيم 

املرتبطة ا، مستفيداً من البحوث والكتب وااالت احملكمة واألوراق املنشورة 

للمقاربة والتعريفات اليت استخدمت سابقاً، ومناقشة املفاهيم يف استعراضه هلا، 
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ل منها، حىت يستطيع حتويلها من أفكار نظرية ويقدم بعدها تعريفاً إجرائياً لك

 .جمردة إىل متغريات ومفاهيم قابلة للقياس، معرباً بشكل علمي
  

يف هذه املرحلة جيب على  تصميم هيكلة البحث (تصميم تصوري):

الباحث البدء بوضع خمطط تصوري عن الكيفية اليت سيتم اتباعها يف البحث 

 :ع تصور حولالعلمي، وتركز هذه املرحلة على وض
  تم معاجلة البحث من خالله.توفيه يتم اختيار املنهج الذي س :. املنهج1

كما سبق وذكرنا: أنواع املناهج اخلمسة (الوصفي، والتارخيي، والتجرييب 

واملقارن، واألنثروبولوجي) واألسلوب من حيث التعاطي مع املعلومات والبيانات 

اليت ستستخدم يف مجع البيانات حسب  املتعلقة بالظاهرة، واألدوات الرئيسية

 .عالقتها مبوضوع وأهداف البحث
 أي األهداف اليت يطمح الباحث للوصول إليها يف البحث. . األهداف:2
  التساؤل هو األساس الذي تبىن عليه الفرضية. :. التساؤالت والفرضيات3

ضية فهي أما الفر ما درجة، /(فالتساؤل يكون عاماً أو خاصاً يبدأ بـ: ما مدى

 .اليت تبحث يف العالقة ما بني املتغريين)
ويف هذا اال حيدد جمتمع البحث الذي سيجري  . جمتمع البحث والعينة:4

وإذا قرر الباحث عدم إجراء مسح شامل، فعليه أن يقوم بتحديد  عليه البحث،

 .العينة اليت ستكون املصدر الرئيس للمعلومات
 

امليدانية جلمع البيانات أو املعلومات من  وهي العملية الشروع يف البحث:

عناصر البحث، ولكن قد تربز مشاكل وصعوبات على الباحث أن يأخذ احتياطاته 

مسبقاً هلا، كأن ال تتعامل معه بعض عناصر جمتمع البحث، وعليه أن يكون قد فكر 

يف طرق ملعاجله هذه الصعوبات، ويف اية هذه املرحلة يتم مجع املعلومات 

 .مشكلة البحث /بيانات املتعلقة مبوضوعوال
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ال متثل مرحلة احلصول على املعلومات أو البيانات  تفسري ومناقشة النتائج:

املعلومات وتفسريها واستنباط  /اية البحث وصعوبته، إذ إنَّ حتليل البيانات

وتصنيف ما تنطوي عليه من نتائج، ليس باألمر اليسري، فهي عملية حباجة إىل 

لٍ ومضنٍ، وقد تفضي بعض الدراسات إىل اإلجابة عن التساؤالت جهد عا

 والفرضيات وتفسريها، وبعضها ال ختلص إىل األمر ذاته.
 

وهذه املرحلة تعد املرحلة النهائية يف البحث، حيث  اإلبالغ عن النتائج:

ينشر التقرير الذي يعد بعد االنتهاء، أو يقدم ألغراض دراسية أو أكادميية، أو 

 .م اإلعالن عنها يف مؤمترات أو ندوات متخصصةيت
 

بالبدء ال بد أن نقول: إنّ تقرير البحث كتابة التقرير النهائي للبحث: 

يعد اخلالصة العامة اليت توصل إليها الباحث يف حبثه للظاهرة، وهلذا ال بد أنْ 

انب حيتوي على عرض شامل وحتليل واضح للنتائج اليت مت التوصل إليها، إىل ج

 .التطرق إىل اجلوانب اليت مل يستطع الباحث تفسريها أو اإلجابة عليها
وقد خيطر بالذهن تساؤالت متعددة حول كتابة التقرير النهائي للبحث، وهو 

ما هي  ما يساعد الباحث يف عرضه ملا توصل إليه، ومن بني هذه التساؤالت:

يتم عرضها؟ وماذا يريد الطريقة املناسبة لعرض البحث؟ وما هي اجلوانب اليت س

 اتمع احمللي من التعرف على الظاهرة؟ وكيف يتم عرض النتائج؟
وعلى الباحث أن يقوم بكتابة مسودة للبحث، توضح فيها مجيع عناصر 

ومكونات البحث بالطريقة اليت تظهرها مرتبة منطقياً، مث خيضعها ملراجعة 

ائية تساعده على سد و حذف ملعلومة هنا أو هناك.الثغرات من خالل إضافة أ 
  

  صفات التقرير النهائي اجليد

 :وحىت خيرج الباحث بتقرير ائي جيد ال بد أن يتم التأكيد على ما يلي
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أن مجيع مكونات وعناصر البحث واألفكار فيه مترابطة ومتسقة مع  .1

 .بعضها البعض
 .عدم وجود فقرات أو أفكار ليس هلا عالقة بالبحث .2
 ن الترابط يف مضمون البحث، فقراته وفصوله.التأكد والتحقق م .3
 .التأكد من املصادر واملراجع اليت يتم االعتماد عليها .4

وعند االنتهاء مما سبق يكون قد عمل على تشكيل البحث يف جمموعات من 

املعلومات والفصول واألرقام واجلداول...اخل، بطريقة منظمة، وبعدها يتم إقرار 

 .التقرير النهائي للبحث
 

تتطلب عملية عرض تقرير البحث للمهتمني مهارة  رض تقرير البحث:ع

عالية من الباحث، من حيث قدرته على التلخيص والوصف والتفسري والشرح 

بأسلوب سهل، وهذه هي أهداف العلم حبد ذاا، حيث تصف عملية عرض التقرير 

 .النهائي باعتبارها اخلطوة األخرية من خطوات البحث العلمي
 

جدير بالذكر هنا، أن عملية البحث العلمي يف البحث النهائي:  هيكلية

البحوث االجتماعية واإلنسانية ال تسري باليسر أو بالتسلسل امليكانيكي، وكما أا 

ال تسري بتسلسل وتتابع زمين حمدد، فبعض املراحل قد تتقابل مع بعضها البعض، 

سية ال بد وأن يتضمنها أو  تتقاطع معاً، ومع ذلك سنقوم بتقدمي عناوين رئي

  التقرير النهائي، كما هو موضح:
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مقترح أو منوذج هليكلية وترتيب البحث النهائي (املطبوع) مع توضيح ألهم 

  القضايا.

  الصفحة  احملتوى

  أ  اإلهداء

  ب  شكر وتقدير

  ت  فهرست احملتويات

  ث  فهرست اجلداول

  ج  فهرست املالحق

  ح  اخلالصة باللغة العربية

  خ  الصة باللغة االجنليزيةاخل

  الفصل األول

  . مقدمة البحث: وجيب أن تتضمن املقدمة ما يلي:1

  . متهيد: يتم فيه استعراض ملوضوع البحث بشكل عام.1.1

استعراض ألهم الدراسات السابقة، خصوصاً احملاور اليت متّت .1.2

 معاجلتها من قبل الباحثني السابقني، وعليه يتم:
وع البحث املراد إجراؤه: وجيب التفكري بالتساؤالت حتديد موض .1.3

مباذا يتميز الباحث من حيث التالية من أجل حتديد موضوع البحث: 

كيفية تناوله ملوضوعه عن البحوث السابقة،... وما هو اجلديد؟ وكيف 

 .خيتلف عن الباحثني اآلخرين يف معاجلته
هل البحث  أهداف البحث: وهي اإلجابة عن التساؤل التايل:.1.4

 الذي أقوم به يسعى إىل:
وصف الظاهرة: يعرب عن اهلدف من خالل مجلة، مثالً؛ ما درجة   . أ

  املشاكل السلوكية اليت يعاين منها أطفال البلدة القدمية يف مدينة اخلليل؟

تفسري: ما العالقة بني العنف السياسي ودرجة املشاكل السلوكية   . ب

 لألطفال يف مدينة اخلليل.
 ادت درجة العنف كلما زادت املشاكل السلوكية.تنبؤ: كلما ز  . ت
اختبار نظرية: اختبار حتليل املدرسة املاركسية لفهم انتشار   . ث

 اجلرمية يف اتمع الفلسطيين.
. أمهية البحث: ما عوائد البحث للباحث، املعرفة العلمية، 5. 1

  اتمع املبحوث.

1  
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  الصفحة  احملتوى

م هنا احلرص على تشكيل إطار . اإلطار النظري للبحث: من امله2

نظري ومعريف يوضح مجيع اجلوانب اليت أريد من خالهلا تكوين معرفة عن 

  الظاهرة املبحوثة.

7  

  7  عناوين فرعية مساعدة تفصل العناوين العريضة. .2.1
. البحوث السابقة: وحتتوي على ملخص للدراسات السابقة اليت 3

  عاجلت موضوع البحث، وتعرض كما يأيت:

  ):2011دراسة القاسم (

هدفت الدراسة إىل .... وتكون جمتمع البحث من ..... واستخدمت 

  وكذا ... ..املنهج .... وأداة ...، وخلصت الدراسة إىل نتائج أمهها: كذا 

20  

. مناقشة الدراسات السابقة: توضيح الشبه واالختالف فيما بينها، 4

  دراسة احلالية.مع ال ومقارنتهاوالثغرات اليت مل تعاجلها، 

30  

  الفصل الثاين

. منهجية البحث: ويتم توضيح منهجية وأسلوب وأداة البحث اليت 5

  سيتم تبنيها يف البحث احلايل.

املناهج املتفق عليها (املنهج الوصفي الكمي أو الكيفي، التارخيي،  1..5

  االنثروبولوجي، املقارن، التجرييب).

  نة، حتليل املضمون، دراسة احلالة). األساليب (أسلوب املسح بالعي2. 5

  األداة: (مقابلة، استبانة، مالحظة، مقياس...اخل). . 3. 5

33  

. تعريف املفاهيم أو املصطلحات البحثية: نظرياً: استناداً إىل 6

البحوث والدراسات والنظريات السابقة، أو إجرائياً: تعريف املفهوم بشكل 

فهوم املعرب عنه يف االستبانة أو علمي، والذي تستند عليه عملية قياس امل

  املقابلة.

35  

. متغريات البحث (املستقلة والتابعة) يفضل اإلشارة إليها بشكل 7

خمتصر، وإحالة القارئ إىل مالحق البحث لالطالع على تفصيالت 

  االستبانة أو املقابلة.

35  

  . تساؤالت وفرضيات البحث:8

اهرة من الناحية التساؤل: هدفنا من وضعه هو وصف الظ.1. 8

  الشكلية، كأن نقول: ما درجة انتشار الفقر يف اتمع الفلسطيين؟

  . فرضية البحث: البحث يف العالقة بني متغريين أو أكثر..82

36  
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  الصفحة  احملتوى

.جمتمع البحث والعينة، جمتمع البحث: هو اإلطار املرجعي يف اختيار 9

ول مواقف الطبقة الربجوازية العينة، فلنفرض أننا نريد إجراء دراسة ح

الصغرية من قانون الضريبة املزمع تطبيقه يف األراضي الفلسطينية، 

فيتكون جمتمع البحث يف هذه احلالة من (أصحاب احلرف الصغرية، املصانع 

العائلية، جتار اجلملة واملفرق..اخل) يف حمافظة ما، أو يف مجيع احملافظات. 

  سح للقائمني عليها.والعينة: يتم اختيار عينة أو م

37  

  37  نتائج البحث اليت توضح خصائص العينة الدميوغرافية
  الفصل الثالث

  38  . نتائج البحث واإلجابة عن التساؤالت والفرضيات.10
  40  . مناقشة وحتليل نتائج البحث مع مقارنتها مع البحوث السابقة.11
  . استنتاجات أو توصيات البحث:12

  ب أن تكون مرتبطة بنتائج البحث.استنتاجات البحث: جي

توصيات البحث: ليس بالضرورة أن ترتبط بنتائج البحث، وإمنا حسب 

  ما يراه/تراه الباحث/ة.

60  

  63  مراجع ومصادر البحث.
  67  مالحق الدراسة.

  

 معايري تقييم البحث
بعد االنتهاء من التقرير النهائي، يعمل الباحث على نشر نتائج دراسته يف جملة 

حمكمة أو على شكل كتاب، وحىت نستطيع تقييم العمل املوجود بني أيدينا إجيابياً 

 أو سلبياً، فال بد من طرح عدة تساؤالت، أمهها:
 هل متَّ حتديد موضوع  البحث وحماوره بصورة متقنة قابلة للقياس؟ 
 هل حقق الباحث أهداف البحث؟ 
 ية لإلحاطة بكافة هل استطاع اإلطار النظري تقدمي خلفية معرفية كاف

 جوانب الظاهرة املبحوثة؟
 ما درجة انسجام عناصر البحث والنتائج؟ 
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 هل استند إىل حبوث متخصصة وحديثة يف معاجلة الظاهرة؟ 
  هل قام بتقييم ومناقشة البحوث بطريقة علمية، وقام مبقارنتها بنتائج

 حبثه؟
 هل املنهجية اليت متّ تبنيها كانت مناسبةً؟ 
 مناقشة نتائج البحث بصورة علمية؟هل طبيعة عرض و 
 هل أجاب على مجيع تساؤالت وفرضيات البحث؟ 
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 املصادر واملراجع بالعربية
  

 ،تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي. اإلسكندرية: 2004غريب ( أمحد .(

  دار املعرفة اجلامعية.

 ،عليانمروان، وعامر قنديلجي، وعبد الرمحن عدس، وخليل  ابراهيم 
: طرق البحث النوعي. عمان: - الكتاب الثالث- ). مناهج البحث العلمي2005(

  دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

 دراسة االحتياجات 2002( مشالة أبو العزيز وعبد أبو شاويش، رمي .(

  الطارئة باملشاركة (مدينة غزة). جامعة بريزيت، برنامج دراسة التنمية.

 ) مهارات أساسية يف تصميم وتنفيذ البحوث 1997إدريس، عزام .(

  السوسيوجلية. عمان: مؤسسة الرواق.

 ) حول دور الصحف الفلسطينية يف نشر التوعية 2007األقطش، نشأت .(

. يف بالل سالمة وعديل دعنا 2006خالل انتخابات الس التشريعي 

ليل: (حمررين)، واقع الدميوقراطية واإلعالم يف اتمع الفلسطيين. اخل

  رابطة الشباب الفلسطيين الدولية.

 ) مناهج البحث العلمي. القاهرة: دار 1968بدوي، عبد الرمحن .(

  النهضة العربية.

 ) يدأساليب البحث العلمي 2004البلداوي، عبد احلميد عبد ا .(

والتحليل اإلحصائي: التخطيط للبحث ومجع وحتليل البيانات يدوياً 

  رام اهللا: دار الشروق للنشر والتوزيع.. SPSSوباستخدام برنامج 

 ) الترميز السياسي واهلوية البصرية: قراءة يف 2004بنكراد، سعيد (

  .100- 83، 19رموز األحزاب السياسية املغربية. جملة عالمات، 

 ) عدوي.. نفسي. بريوت: دار املسرية.1991بنور، يورام .(  
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 ) بريوت: مركز ). السيميولوجيا االجتماعية. 2010بوعزيزي، حمسن

  دراسات الوحدة العربية.

 ) ا املتجددة: 2008تراكي، ليزا وريتا جقمانإجهاض احلداثة وعود .(

أساليب احلياة احلضرية يف فلسطني. يف ليزا تراكي (حمررة)، احلياة حتت 

االحتالل يف الضفة والقطاع: احلراك االجتماعي والكفاح من أجل البقاء. 

  لفلسطينية.بريوت: مؤسسة الدراسات ا

 ) مسامهات يف أسس البحث االجتماعي. 1998التري، مصطفى عمر .(

  . بريوت: معهد اإلمناء العريب.2ط

 ) ترمجة فايز الصياغ. 4علم االجتماع . ط ).2005جديرت، أنتوين .

 بريوت: مركز دراسات الوحدة.
 ) طرق البحث االجتماعي.1997اجلوهري، حممد وعبد اهللا اخلرجيي ( 

  غزة: ب.ن.

 للتعداد النهائية ). النتائج2009الفلسطيين ( لإلحصاء املركزي اجلهاز 
  .فلسطني اخلليل. حمافظة – السكان تقرير –

 ) املقارنة األنثروبولوجية كمنهج حبثي يف شبه 2011جينغرج، أندريه .(

اجلزيرة العربية. يف روجر هيكوك، وإدوارد كونت، وجمدي املالكي، ورائد بدر 

غربية - حث النقدي يف العلوم االجتماعية: مداخالت شرقية(حمررون)، الب

). رام اهللا: معهد أبو لغد للدراسات 157-137عابرة لالختصاصات (

 جامعة بريزيت.- الدولية
 ) أساسيات البحث العلمي. 2012حافظ، عبد الرشيد بن عبد العزيز .(

  جدة: مركز النشر العلمي.

 ) االجتماعي. عمان: دار  مناهج البحث ).2005احلسن، إحسان حممد

  .وائل للنشر والتوزيع
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 ) أشكال التدخل األسري يف بعض شؤون 1991خريي، حمي الدين .(

األبناء من الشباب اجلامعي األردين. سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج 

  .273- 237،  1ع ،6
 األنثروبولوجيا 1998نائلة األغا (والرحيم  سى عبدحلس، مو .(

  ة، ااالت النظرية والتطبيقية. غزة: جامعة األزهر.االجتماعي

 ) البحث 2001خاطر، أمحد مصطفى، وحممد فهمي، وحممد مهديل .(

االجتماعي يف حميط اخلدمة االجتماعية. اإلسكندرية: املكتب اجلامعي 

  احلديث.

 ) تمع املصري. القاهرة: 1992زايد، أمحدخطاب احلياة اليومية يف ا .(

  مصر للطباعة والنشر والتوزيع.شركة ضة 

 ) علم االجتماع بني االجتاهات الكالسيكية 1984زايد، أمحد .(

 والنقدية. القاهرة: دار املعارف.
 ) أساسيات منهجية البحث يف العلوم اإلنسانية. 2007زايد، فهد خليل .(
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